
सुर�ा आ�हानांचा सामना करयासाठ� �वाम� �ोन �मता अ�यंत ज�र�  
भारतीय ल�कराने सै
य �दन संचलनादर�यान १५ जानेवार� रोजी �द�ल� म�ये कृ��म 
बु��धम�ा तं�!ान वाप#न ७५ देशी बनावट�%या ‘&ोन’चा वापर क#न &ोन साम�ूहक 
कृती *मतेचे थेट +ा,य-*क दाखवले. भारतात बनवलेले झुंडी &ोन श�%ूया ह�द�त 
घुसतील. /वयंच0लतपणे ल2याकड ेउ5डाण करेल आ7ण नंतर अ,याधु9नक कृ��म 
बु��धम�ा (एआय) %या मदतीने ल2यास ठोकेल. 
�वाम� ‘�ोन �हणजे काय? 

भारतीय ल�करा%या 75 /वाम: &ो
सनी उ5डाण भरले होते. /वाम: &ोन हे एक खतरनाक 
श/� आहे. <क,येक <कलोमीटर दरूव#न या &ोनचं 9नयं�ण करता येत अस�यामळेु 
ह��यावेळी मानवी जी>वत हानी हो?याचा धोका नसतो. हे &ोन 9नयोिजत ल2यावर 
अ,यंत अचकु मारा क# शकतात.&ोन एकाच वेळी वेगवेगBया �दशांनी ह�ला करतात. 
एकाच वेळी <क,येक &ोन ह�ला करत अस�यामळेु तो परतवून लावणे अ,यंत अवघड 
होतं. /वाम: &ोनचा ह�ला परतवून लाव?याचं तं�!ान अ�याप अ,यंत महाग अस�यामळेु 
चीन व पा<क/तान म�ये तैनात नाह�. ‘ 
/वाम: &ोन ’ ह� अ,याधु9नक यु�धप�धती आहे. याम�ये एकाच वेळी मोCया संDयेन े
‘&ोन’ लॉ
च केले जातात. +,येक ‘&ोन’चे ल2य वेगवेगळे असते. मोCया संDयेन े‘&ोन’ 
लॉ
च के�यानंतर ,यांना श�नेु थांब>वणे हे जवळपास अशGय असते. या�वारे श�चूा 
एअर Hडफे
स, रडार /टेशन, >वमानतळ अशी महJवाची �ठकाणे उ��व/त करता येतात. 
,याच+माणे सै9नकांना आवLयक ते सा�ह,य जसे दाMगोळा,औषधे,पाणी,रसद  
पोहोच>वता येते.&ोन /वाम: हे भ>व�यातील यु�धाचे अ,यंत अचकू आ7ण घातक श/� 
आहे. &ोन /वाम: तं�ाने तु�ह� दहशतवाद� तळ न�ट कM शकतात. भारतीय सै
याने 
सु�धा आता या यु�ध कलेत /वत:ला पारंगत केले आहे. 



अ,यंत घातक अशी दरूव#न मारा करणार� /वाम: &ोन आता भारतीय ल�करा%या 
ताOयात आल� आहे. ,यामळेु जी>वतनाह�चा धोका टाळून श�वूर अचकू आ7ण +भावी 
मारा करणं शGय होणार आहे. /वाम: &ोनचा (Swarm drone)  मोठा थवा श�चुा वेध 
घेतो. /वाम: या शPदाचा अथ: आहे झुंड/टोळी. एकाच वेळी अनके &ोन उ5डाण घेतात 
आ7ण ल2यावर अचकु मारा करतात. 
मानवर�हत >वमान (मानवर�हत एRरयल Sहेइकल <कंवा &ोन) एक +कारची लहान >वमान 
आहे जी ल�कर� काया:त टेहाळणी, सवU, रसद पोहचवणे आ7ण ह�ला कर?यासाठV वापरल� 
जाते . जमीन आ7ण समWुाव#न उ5डाण कMन वापरले जातात. हे >वमान Rरमोट 
कंXोल�वारे 9नयं��त केले जात अस�यान,े ,यांना कोण,याह� मानवी &ायSहर%या 
उपि/थतीची आवLयकता नाह�. हे ,या%या वै0श�Yयामुळेच या >वमानांचा मोCया 
+माणात वापर केला जातो. या >वमानांना &ोन एअरZाOट असेह� �हणतात. &ोन हा 
इं[जी शPद आहे आ7ण याचा अथ: नर मधमाशी आहे.&ोन उडत असताना येणा\या 
भुं]यासारDया आवाजाव#न ,याला हे नाव पडले आहे. 
दो
ह� &ोन आ7ण *ेपणा/� Rरमोट ऑपरेटेड आहेत, परंतु या दोघांमधील मुDय फरक 
असा आहे क^ मानव र�हत >वमानाचा पु
हा वापर करता येतो, परंतु हे *ेपणा/� केवळ 
एका वेळेसाठV वापर?यासाठV आहे. 
�ोनने यु ध प धतीच बदलल�  

&ोनने अमेRरक^ सै
याचे Mप पालटले आहे. दहा वषा`पूवa अमेRरक^ संर*ण >वभाग 
पbटागॉन%या ताOयात 50 &ोन होती. आता 7500 आहेत. श�%ूया गोटात जाऊन ह�ले 
करणे, सवU*ण करणे, दर वषa ४००-५०० अफगा7ण/तानात &ोन ह�ले केले जातात.  
अमेRरकेकडून सीRरया <कंवा पा<क/तानातील दहशतवाद� लपले�या भागांत केले जाणारे 
ह�ले &ोन%या साcयानेच केले जातात. &ोन नेहमीच यु�धभूमीवर तैनात असते. ते 



आपल� गुdत मा�हती जमवते आ7ण ,वRरत कारवाई करते. ,याने यु�ध प�धतीच बदलल� 
आहे. 
&ोनला /फोटके <कंवा धोकादायक व/तू बांधून कोठेह� /फोट घडवनू आणता येऊ शकतो. 
एखादा भाग उ��व/तह� करता येऊ शकतो. ‘आयएस’ या दहशतवाद� संघटनेने सीRरया 
आ7ण अ
य भागांत &ोन%या साcयानेच सवU*ण केले होते.  

माग%यावषa झाले�या आमU9नया आ7ण अझरबैझानमधील यु�धात &ोन >वमानांचे ह�ले 
9नणा:यक ठरले होते. सीमेवर भारतासमोर आSहान 9नमा:ण करणा\या चीनकड ेसश/� 
&ो
स आहेत. हे तं�!ान ते आता पा<क/तानालह� देणार आहेत. ,यामळेु भारतान ेआता 
‘चीता’ +क�पाला गती �दल� आहे. या +क�पातंग:त इfायल� बनावट�%या हेरॉन &ो
सना 
लेझर गाइडेड बॉ�बने सुसgज कर?यात येणार आहे. हवेतून ज0मनीवर मारा करणारे 
रणगाडा >वरोधी *ेपणा/� तसेच अचकूतेने वार करणा\या अ
य श/�ांनी हेरॉन &ोनला 
अ�धक घातक बनवलं जाईल. हा एकूण ३,५०० कोट� Mपयांचा +क�प आहे. 
भारत-पा'क�तान, भारत चीन यु(दात �ोन वापर 
अचानक एका &ोन%या टोळीने <कंवा &ोन%या टोळधाडीने (swarm of drones) जर 

आप�या मह,वा%या �ठकाणावर ह�ला केला तर ,या>वM�ध आपण आपले र*ण क# 

शकतो का? &ो
स %या >वM�ध /वतःची र*ण कर?याची +णाल� स�या अ9तशय महागडी 
आहे. परंतु अचानक &ोन ह�याची भीती अनके सै9नकां%या मनाम�ये भरलेल� असते. &ो
स 

>वM�ध &ो
स संर*ण +णाल� ह� शय:त अनके वषU चाल ूराहणार आहे.  
&ोनचा वापर पारंपाRरक यु�धाम�ये कसा केला जाऊ शकतो यावर >व�लेशन जा/त महJवाचे 

नाह�. महJवाचे आहे क^ अपारंपाRरक आSहाना म�ये पा<क/तान याचा वापर भारता>वM�ध 

कसा क# शकतो? ल*ात असावे इंटरनॅशनल बॉड:र वरती आता फ़े
स �हणजे कंुपण 

लाग�यामुळे 9तथून दहशतवा�यांना /फोटक पदाथ:, दा#गोळा <कंवा ह,यारे पाठवणे हे 



कठVण झालेले आहे, &ोन पाठवून पा<क/तान इंटरनॅशनल 0समेवRरल भार9तय �बएसएफ़ 

%या तैनाती म�धल फ़ट� शोधुन दहशतवाद� भारतात घुसव?याचा +य,न करत आहे. 

पा<क/तान &ोनचा वापर अफू गांजा चरस <कंवा खोYया नोटा पाठव?यात करतो. /मग0लगं 

कर?याकरता, जा/त <कमतीचे सामान पाठवणे &ोनने जा/त सोयीचे आहे. 
पुढची वाटचाल 
आगामी काळात सै9नकांम�ये +,य* यु�धाला तlड फुट?यापूवa यं�ांम�येच लढाई होणार 
आहे आ7ण ,याम�ये /वाम: &ोन महJवाची भू0मका बजावणार आहेत. केवळ चीन <कंवा 
पा<क/तानसारखे कुरापतखोर शेजार�च नSहे, तर जंगलात <कंवा डlगरद\यांम�ये बसलेले 
अ9तरेक^, न*लवाद� यां%यावर�ल कारवाईतह� /वाम: &ोन अ,यंत उपयोगी आहेत. 
भ>व�यातील सुर*ा आSहानांचा सामना कर?यासाठV तं�!ाना�वारे स*म असले�या 
दलात /वतःला #पांतRरत कर?यासाठV भारतीय ल�कर सात,यान ेउदयो
मुख आ7ण 
>वनाशकार� तं�!ान आ,मसात करत आहे. या तं�!ानासाठV भारतीय ल�कराकडून 
कृ��म बु��धम�ा(artificial intelligence), /वाय� श/�(ेautonomous weapons) 
+णाल�, Gवांटम टेGनोलॉजी, रोबो�टGस, Gलाऊड कॉ�dय�ुटगं आ7ण अ�गोRरदम 
वॉरफेअर याम�ये मोठV गुंतवणकू केल� जात आहे.  
भारतीय ल�कराने , ‘/टाट: अप’, सू2म, लघु, म�यम उ�योग, खासगी *े�, शै*7णक 
सं/था, संर*ण संशोधन आ7ण >वकास सं/था (डीआरडीओ) आ7ण संर*ण साव:ज9नक 
*े�ातील उपZम (डीपीएसयू) यां%या सम
वयाने तं�!ानाचे >व/ततृ उपZम हाती घेतले 
आहेत. असाच एक +क�प �हणजे ‘आ�ट:<फ0शयल इंटे0लजbस (एआय) ऑपरेशनल &ोन 
ऑपरेश
स’ जो भारतीय ‘/टाट: अप’ने >वक0सत केला आहे. हा +क�प �हणजे देशाला 
श/�ा/�ां%या मंचावर /वाय�ता दे?याबरोबरच भारतीय सै
या%या, मनु�यबळाला 
आधु9नक Hडिजटल तं�!ानाची जोड दे?या%या वचनब�धतेचे दश:न घडवतो.  



आ�ह� उप[ह *ेपणा/� बनवू शकतो, तर /वदेशी &ो
स का नाह�? सुर*े%या बाबतीत 
आ�ह� इतर देशांवर िजतके अवलबूंन आहोत 9ततके आ�ह� कमीच राहू. कारण कोणताह� 
देश आप�याला श/� े<कंवा तं�!ान देईल, परंतु ते +गत तं�!ान पूण:पणे देणार नाह�. 
अशा पRरि/थतीत आपण अवलंबून राहू. 
अजुन काय कराव े
चीन जगाला &ो
स >वकणारा एक सवा:स मोठा देश आहे. ,यामळेु वेगवेगBया देशांना 
लागणा\या आ7ण ,यां%या गरजेची संशोधन क#न ,यांना पा�हजे तसे &ो
स ते पुरवत 

असतात. ,याला +,यु�र �हणनु भारतान ेसु�धा &ोन +णाल� वरती आपले संशोधन सु# केले 

पा�हजे आणी चीनी &ो
स%या एक पाउल पुढे रा�हले पा�हज.े भारत स�या pा
स इजराइल, 
अमेRरकेबरोबर &ो
स >वषयी संशोधन कर?याकरता काय:Zम तयार करत आहे परंतु 

भारता%या संशोधनाचा वेग हा अथा:तच चीन प*ेा जा/त फा/ट असायला पा�हज.े 

 
 

 
 

 
 
 


