
थिएटर कम ांड'च्य  रचनेल  वेग 

२०२२ परं्यत 'थिएटर कम ांड' रचन  अस्तित्व त रे्यईल आथि त्य अांतर्गत प च कम ांड 

असू शकतील, असे जनरल र वत र्य ांनी अलीकडेच घोथित केले.भ रतीर्य सैन्यदल ांचे 

पथिले चीफ ऑफ थडफेन्स स्ट फ म्हिून जनरल थिपीन र वत र्य ांची थनरु्यक्ती झ ल्र्य नांतर, 

'थिएटर कम ांड'च्य  रचनेल  वेर् आल . त्य त जमू्म व क श्मीरची एक कम ांड आथि 

नौदल च्य  अखत्य ररतील पस्तश्चम व पूवग कम ांड एकत्र करून सांपूिग स र्री आव्ह न ांस ठी 

एकच अशी द्वीपकल्पीर्य थकां व  पेथननु्सलर कम ांड उभ रली ज ईल, असेिी त्य ांनी सूथचत 

केले. थिएटर कम ांडवर सध्य  थवच रमांिन सुरु आिे आिी प्रत्यक्ष क र्य गस्तित िोिे तीन 

वि गत शक्य थदसत न िी. पि थिएटर कम ांडच्य  थदशेने आपली व टच ल सुरू आिे, 

िे नक्की. 

एक त्मिक प्रमुख क ळ ची गरज  

भ रतीर्य लष्कर च्य  म्हिजे भूदल च्य  स त कम ांड, िव ई दल च्य  सि  आथि नौदल च्य  

च र कम ांड अश  एकूि १७ कम ांडमधे्य सांरक्षिदल च्य  थतन्ही दल ांच  पस र  थवभ र्लेल  

आिे. प्रत्यक्ष त एख द्य  के्षत्र मधे्य लढ ईची वेळ रे्यते, तेव्ह  म त्र लष्कर, िव ई दल 

आथि नौदल र्य पैकी दोन थकां व  थतन्ही दल ांन  आत  एकमेक ांत समिर्य र खून एकथत्रत 

क रव ई करण्य ची व रांव र र्रज भ सते. केवळ रु्यद्धच नवे्ह, तर पूर, तु्सन मी, भूकां प 

र्य स रख्य  नैसथर्गक आपत्ी ांच्य  वेळी शोध व िच वक र्यग आथि मदत पुरवत न िी कधी 

नौदल च्य  रु्यद्धनौक ांवरून लष्करी तुकड्य  प ठव व्य  ल र्तील, तर कधी िव ई दल च्य  

रु्यद्धस मग्रीव िक थवम न ांमधून लष्करी स थित्य, सैथनक उतरवले ज त त. र्य  सवग र्रज  

प ित  थतन्ही दल ांमधे्य समिर्य र खि र  एक स्तिक प्रमुख आिी असिे थिएटर कम ांड' 

िी क ळ ची र्रज आिे. 

1971 च्य  लढ ईनांतर थिएटर कम ांडची सांकल्पन   

थिएटर कम ांडची र्रज सव गत पथिले 1971 च्य  लढ ईनांतर भ रत चे सेन पती थफल्ड 

म र्गल सॅम म िेकर्ॉ र्य ांनी व्यक्त केली िोती, क रि 1971च्य  लढ ईनांतर त्य ांन  िे 

लक्ष त आले िोते की जर सवग एकथत्रत असते तर झ लेली लढ ई अजून ज ि च ांर्ल्य  

पद्धतीने लढत  आली असती.रु्यद्ध चे ड वपेच सदैव िदलत असल्र्य नेच, रु्यद्ध थकां व  

रु्यद्धसदृश क रव र्य  आत  थवथशष्ट सैन्यदल पुरत्य  मर्य गथदत र िि र न िीत. रु्यद्ध तील, 

अश  िदलत्य  आव्ह न ांन  स मोरे ज ण्य स ठीच भ रत त थिएटर कम ांड जरुरी आिे. 

१९७१ मधे्य भूदल आथि िव ई र्य ांनी एकथत्रत केली त्य चे मुख्य क रि िोते थफल्ड 

म र्गल सॅम म िेकर्ॉ र्य ांचे उतु्ांर्/भव्य व्यस्तक्तमत्व. म त्र १९६२ आिी क रथर्ल रु्यध्द त 

अनेक कमतरत  थदसुन आल्य .आत  तांत्रड्य न वेर् ने िदलते आिे आिी उपग्रि व 

अवक र् च िी व पर सांरक्षि स ठी िोऊ ल र्ल  आिे. रु्यद्ध चे ड वपेच िदलत 

असल्य नेच, रु्यद्ध थकां व  रु्यद्धसदृश क रव र्य  आत  थवथशष्ट सैन्यदल पुरत्य  मर्य गथदत 



र िि र न िीत. अश  िदलत्य  आव्ह न ांन  अनुसरूनच भ रत तिी 'थिएटर कम ांड' 

अस्तित्व त रे्यत आिे. रु्यद्ध च्य  आव्ह न ांनुस र भ रतीर्य सांरक्षिदल तील थतन्ही दल ांचे 

मनुष्यिळ, त्य ांची रु्यद्धस मग्री, शसे्त्र, द रूर्ोळ , रसदपुरवठ , र्य चे एकथत्रकरि झ ले 

प थिजे आथि सवग प्रक रच्य  लढ र्य  एकथत्रत लढल्र्य  प थिजे. 

सध्य  १७ कम ांड क र्यरत  

सध्य  सांरक्षि दल च्य  थतन्ही श ख ांमधे्य थमळून १७ कम ांड क र्यगरत आिेत. लष्कर 

- ७,िव ई दल - ७, नौदल - ३,एकथत्रत कम ांड्स-अांदम न थनकोि र कम ांड व 

स्टर ॅटेथजक फोसेस कम ांड असे कम ांड आिेत. 

र्य  कम ांड सवगस ध रिपिे भौर्ोथलक थसम ांनुस र आिेत. त्य अांतर्गत प्रते्यक सैन्यदल मधे्य 

फौजफ ट  व स मग्रीची थवभ र्िी केलेली असते. लष्कर च्य  उत्र कम ांडकडे 

क श्मीरमधील क रव र्य ांची जि िद री रे्यते. त्य चप्रम िे पूवग कम ांडकडे ईश ने्यतील 

क रव र्य  व चीनच्य  सीम ांची जि िद री असते. नौदल च्य  पस्तश्चम कम ांडकडे अरिी 

समुद्र आथि प थकि नचे आव्ह न, तसेच आख त तून रे्यि ऱ्र्य  व्य प रउथदम च्य  

सांरक्षि ची, तेलफल ट ांची जि िद री असते. भ रतीर्य िव ई दल च्य  दथक्षि आथि 

व र्यव्य कम ांडकडे मुांिई, तसेच प थकि नलर्तच्य  व ळवांट परं्यतच्य  सीम ांची जि िद री 

असते. प्रत्यक्ष त म त्र थतन्ही दल ांमधे्य समिर्य र खून क रव ई करिे र्रजेचे असते. 

कधी सथजगकल स्टर  इक करत  तुकड्य  उतरव न  थकां व  शसे्त्र-द रूर्ोळ  पोिोचवत न  

लष्कर ल  िेथलकॉप्टर व  थवम न ांची र्रज असते. तर कधी अॅस्तफफथिअस रु्यद्ध करत  

एख द्य  िेट वर नौकेतून सैथनकी तुकड्य , रिर् डे नेिे आवश्र्यक ठरते. 

थिएटर कम ांडची सांकल्पन  प्रिम १९५९ मधे्य थिटन,१९८६ मधे्य अमेररक , फ्र न्स, 

चीन, जप ननेिी स्तिक रली. भ रत म त्र क िीच करत नव्हत . 

'र्य  पुनरगचनेच  सव गत मोठ  फ र्यद  स धनस्रोत ांच्य  व पर तील खच गची पुनर वृत्ी टळू 

शकेल. जसे के्षपि से्त्र, िेथलकॉप्टर ररपेअर डेपो र्य  सुथवध  जर एख द्य  कम ांडमधे्य 

थतन्ही दल ांन  ल र्त असतील, तर त्य  एकथत्रतरीत्य  व परत  रे्यऊ शकत त.कम ांडच्य  

स्ि पनेम रे् जो िेतू प्र ध न्यक्रम वर असेल, त्य  िेतुनुस र थतन्ही दल पैकी कुि कडे नेतृत्व 

द्य र्यचे, ते थनस्तश्चत िोईल. पथिल्र्य  कम ांडची स्ि पन  केल्र्य वर थमळ लेल्र्य  

अनुभव नुस र क िी दुरुस्त्य  कर व्य  ल र्थतल. 

'चीफ ऑफ थडफेन्स स्ट फ'  उत्तरद र्ी  

'र्य  सवग कम ांडचे नेतृत्व करि रे कम ांडर थदल्लीतील मुख्य लर्य त असलेल्र्य  'चीफ 

ऑफ थडफेन्स स्ट फ' र्य ांन  उत्रद र्यी असतील आथि र्य  सव ंच्य  तसेच थतन्ही दल ांच्य  



वतीने 'चीफ ऑफ थडफेन्स स्ट फ' िे सांरक्षिमांत्री व पांतप्रध न ांच्य  सांपक गत र हून र्योग्य 

ती वू्यिरचन , रिनीती आखू शकतील. त्य मुळे र्य पूवीच्य  रु्यद्ध मधे्य थतन्ही दल ांकडून 

वेर्वेर्ळ्य  सूचन  सरक रकडे ज ण्य च  धोक िी टळू शकेल. त्य चिरोिर उपलब्ध 

सांस धन ांच  अचूक व पर िोिेिी शक्य िोईल.तसेच रु्प्तव त ंचे सांकलन, मनुष्यिळ 

व्यवस्ि पनिी अथधक च ांर्ल्र्य  पद्धतीनेिी िोईल. अत्य धुथनक पद्धतीच्य  रु्यद्ध मधे्य 

व परल्र्य  ज ि ऱ्र्य  आधुथनक र्यांत्रि  खूप मर्य गथदत िरूप त उपलब्ध असत त. 

त्य चिरोिर एकूिच लष्करी सांस धनेिी मर्य गथदत असत त. त्य ांच  र्रजेनुस र र्योग्य 

थठक िी र्योग्य पद्धतीने व पर करिे शक्य िोईल.  

अजुन क र् कर वे 

कोित्य िी रु्यद्ध त १७ कम ांड एकत्र लढ ई लढू शकत न िीत. म त्र नवी प्रि ली 

क र्य गस्तित करण्य पूवी त्य ची पुनरगचन  कर वी ल रे्ल. क िी कम ांड थतन्ही श ख ांच्य  

असतील, तर क िी कम ांड दोन सैन्यदल ांपुरत्य िी असतील.सभोवतीची आव्ह ने, 

प रांपररक प्रथतस्पध्य ंची लष्करी त कद, तांत्रज्ञ न तील िदल, घुसखोरी र्य  सवग र्ोष्टी ांच्य  

थनकि वर सैन्यदल ांच्य  र्रज  क र्य, खरेदी क र्य कर वर्य ची, प्रथशक्षि कसे द्य र्यचे, 

आपली भूथमक  क र्य ठेव र्यची, र्य ची तत्त्वप्रि ली प्रते्यक सैन्यदल सध्य  ितांत्रपिे तर्य र 

करते. भथवष्य त नव्य  रचनेत िी डॉस्तरर न सांरु्यक्तपिे तर्य र कर वी ल र्तील. प्रते्यक 

थिएटर कम ांडचे डॉस्तरर न वेर्ळे असेल. सध्य  तर प्रते्यक सैन्यदल च  आथिगक आर खड , 

अिगसांकल्पिी वेर्वेर्ळ  असतो, आत  तोिी कम ांडच्य  र्रज ांनुस र एकत्र कर व  

ल रे्ल. 

'थिएटर कम ांड' भ रत च्य  गरज ांनुस र  

सांरु्यक्त कम ांडमधे्य थतन्ही दल ांन  ल र्ि ऱ्र्य  आध रभूत सुथवध  एक  छत्र ख ली  रे्यतील. 

जसे रसदपुरवठ  व थनर्योजन (लॉथजस्तस्टक्स), रुग्ण लरे्य-वैद्यकसेव , इांथजथनअररांर् 

प र्य भूत सुथवध , प्रथशक्षि. र्य  सेव ांच  व पर एक च छत्र तून झ ल , तर थनधी व चेल. 

थिएटर कम ांड उभ रत न  आव्ह न ांनुस र फौजफ ट  व स धनस मग्री देत  रे्यईल. 

आपल्र्य कडे र्य पूवीच प थकि न व चीनच्य  सीम ांवर इांथटगे्रटेड िॅटल गु्रपच  प्रर्योर् 

भ रतीर्य लष्कर अांतर्गत करण्य त आल . प क सीमेवर पस्तश्चम कम ांडअांतर्गत ९ कोअर 

व पूवग कम ांडअांतर्गत चीन सीमेवर १७ कोअर र्य  आर्यिीजीच्य  तुकड्य  उभ रून त्य ांन  

प र्यदळ व इतर स मग्री एक  छत्र ख ली देण्य ची र्योजन  र िवण्य त आली आिे.  

थिएटर कम ांडकडे व टच ल िी सैन्यदल ांमधील समिर्य च्य  दृष्टीने आवश्र्यक आिे. 

अनेक रु्यद्धसर व मोथिम ांमधे्य थतन्ही दले एकत्र भ र् घेत त, त्य ची व रांव ररत  र्य पुढे 



व ढव वी ल रे्ल व कम ांड-कां टर ोल, आदेश-समिर्य र्य  ि िी ांच  सर व कर व  ल रे्ल.  

भथवष्य तले रु्यद्ध कोितेिी एक सशस्त्र दल ििळ वर लढवू शकि र न िी. त्य स ठी 

थतन्ही सशस्त्र दल ांच्य  एकत्रीकरि ची र्रज आिे. त्य चस ठी थतन्ही दल ांच्य  एकथत्रत 

मुख्य लर्य ांची (थिएटर कम ांड) थशफ रस केली रे्ली. त्य  थदशेने भ रत ने नुकतेच पथिले 

प ऊल ट कले आिे. र्य पुढे म त्र, भ रत ने इतर देश ांचे अांध नुकरि न करत  ितांत्र 

प्र रूप तर्य र करत 'थिएटर कम ांड'च  थनिगर्य अांमल त आििे आवश्र्यक आिे.त्य स ठी 

भ रत च्य  भौर्ोथलक, स मररक र्रज  लक्ष त घ्य व्य  ल र्तील ,ितांत्र धोरि ठरव वे 

ल रे्ल. भ रत स ठी 'थिएटर कम ांड' थनस्तश्चत करत न  ते भ रत च्य  र्रज ांनुस र िनवले 

प थिजे. 
 


