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भारतातील के्षपणास्त्र तंत्रज्ञान 

इततहास/ History 

• भारतामधे्य के्षपणास्त्ाांचा वापर प्राचीन काळापासून सुरू झाला, जेथे के्षपणास्त्ाला अस्त् म्हणतात. 

• रामायण आणण महाभारत सारख्या धममग्रांथ आणण महाकाव्ाांमधे्य मांत्ाांद्वारे णनयांणत्त असलेल्या के्षपणास्त्ाांबद्दल उले्लख 

आहे, जे आधुणनक काळातील के्षपणास्त्ाच्या णमशन कां ट्र ोल सॉफ्टवेअरशी सांबांणधत असू शकतात. 

• जगातील पणहले रॉकेट् णट्पू सुलतानने १८ व्ा शतकात णिणट्शाांणवरुद्धच्या अँग्लो-मै्हसूर युद्धात वापरले होते. 

• णट्पू सुलतानने वापरलेली के्षपणासे्त्/रॉकेट् बाांबू णकां वा पोलादी भाले, प्रणोदक म्हणून कास्ट आयनम चेंबर आणण वारहेड 

म्हणून गनपावडरपासून बनणवलेले होते. 

• णिणट्श राजवट्ीत, वसाहतवाद, सांसाधनाांचा अभाव, सांशोधन क्षमताांचा अभाव इत्यादी णवणवध कारणाांमुळे के्षपणास्त् 

णवकास तांत्ज्ञान मागे राणहले. 

स्वातंत्र्यानंतर/ After Independence 

• 1960 च्या दशकात हैदराबादस्थथत णडफेन्स R&D लॅब (DRDL) मधून अँट्ी-टँ्क के्षपणासे्त् आणण दणदणीत रॉकेट्चा 

णवकास सुरू झाला होता. 

• 1965 च्या युद्धात भारतीय रणगाड्ाांना मोठा फट्का बसलेल्या अमेररकेने पुरवलेल्या पाणकस्तानी लष्कराच्या कोिा 

के्षपणास्त्ाांचा मुकाबला करण्यासाठी लॅबद्वारे तयार केलेल्या रणगाडाणवरोधी के्षपणास्त् प्रोट्ोट्ाइप फ्लाइट्ची लष्कराने 

चाचणी केली. 

• 1969 मधे्य, भारतीय वायुसेनेने सोस्िएत युणनयनच्या SA-75 SAM मधे्य ररिसम इां णजणनयररांग करण्याचा प्रकल्प सुरू 

केला, कारण सोस्िएत युणनयन पुरेशा प्रमाणात से्पअसम पुरवत निते. "प्रोजेक्ट डेस्िल" नावाचा हा उपक्रम कधीही 

उत्पादनात आला नाही, परां तु डीआरडीएलला माणहती तयार करण्याची परवानगी णदली ज्यामुळे अखेरीस आकाश 

के्षपणास्त्ाचा जन्म झाला. 

• इांणट्गे्रटे्ड गाईडेड णमसाईल डेिलपमेंट् प्रोग्राम (IGMDP) सह स्वदेशी के्षपणास्त् णवकासाची सुरुवात स्वातांत्र्यानांतर 

झाली. या कायमक्रमाचे अध्यक्ष माजी राष्ट्र पती आणण शास्त्ज्ञ डॉ एपीजे अबु्दल कलाम होते. स्वदेशी क्षमतेचे बॅणलस्स्टक 

के्षपणास्त् तयार करणे आणण वाहन तांत्ज्ञान प्रके्षणपत करणे हा मुख्य फोकस होता. 

• एकास्िक मागमदणशमत के्षपणास्त् णवकास कायमक्रमाांतगमत 1988 मधे्य पृथ्वी आणण 1989 मधे्य अग्नी या के्षपणास्त्ाची 

पणहली चाचणी घेण्यात आली. 

• तांत्ज्ञान, साणहत्य, उपप्रणाली, चाचणी सुणवधा णवकणसत करण्यासाठी स्वतांत् सांशोधन प्रयोगशाळा असलेल्या 

सावमजणनक के्षत्ातील कां पन्या स्वावलांबी होण्यासाठी देशभरात थथापन करण्यात आल्या. 

• 1983 मधे्य, सेमीकां डक्टर कॉम्प्लेक्स णलणमटे्ड (SCL) ची थथापना चांदीगडमधे्य णतच्या सांशोधन प्रयोगशाळेसह 

करण्यात आली. यामुळे के्षपणास्त् तांत्ज्ञान णवकासात वापरल्या जाणार् या मागमदशमक णचपची आयात कमी झाली. 

• के्षपणास्त्ाांची रणनीणतक आणण सामररक शे्रणी दोन्ही IGMDP अांतगमत णवकणसत केली गेली आहे आणण ती सैन्याला 

णदली गेली आहे. 
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• बॅणलस्स्टक के्षपणास्त्ाांचा णवकास पृथ्वी, अग्नी, धनुष याांच्यापासून सुरू झाला आणण पुढे अग्नी माणलकेतील (AGNI – V; 

AGNI – VI) इांट्र-कॉस्िनेंट्ल बॅणलस्स्टक णमसाइल्स (ICBM) पयंत चालू ठेवला. 

• हे आांतरखांडीय के्षपणास्त् (ICBM), 5000 णकमी पेक्षा जास्त पल्ला असलेले, तीन ट्न वजनाचा पेलोड वाहून नेणार 

आहे. 

• यात अनेक बहुणवध, स्वतांत्पणे लक्ष्य करण्यायोग्य री-एां ट्र ी वाहने (एमआयआरिी) असतील, प्रते्यक वेगळ्या 

लक्ष्यासाठी सक्षम असेल. 

• प्रते्यक वॉरहेड - ज्याला मॅनोयुिरेबल री-एां ट्र ी िेईकल (MARV) म्हट्ले जाते - ते आपल्या लक्ष्याच्या णदशेने खाली 

घसरत असताना ते ट्ाळाट्ाळ करणारे युद्धाभ्यास करेल, ज्यामुळे शतू्च्या हवाई सांरक्षण यांत्णेला ते खाली पाडणे 

कठीण होईल. 

• सामररक आस्िक शसे्त् (TNWs) सह सहायक के्षपणास्त् णवकासाची सुरुवात K – माणलका के्षपणास्त् णवकास 

कायमक्रमाने झाली ज्याने पाणबुडी प्रके्षपण बॅणलस्स्टक के्षपणासे्त् (SLBM) णदली. 

• या कायमक्रमाांतगमत णवकणसत करण्यात आलेली के्षपणासे्त् सागररका (K-15), K-4 आणण K-5 होती. शौयम हे के्षपणास्त् 

एक सांकररत के्षपणास्त् आहे ज्यामधे्य बॅणलस्स्टक आणण कू्रझ के्षपणास्त् प्रोफाइल आहे. 

• अँट्ी-बॅणलस्स्टक के्षपणास्त्ाांचा णवकास भारतीय बॅणलस्स्टक के्षपणास्त् णवकास कायमक्रम (IBMDP) सह सुरू झाला, 

ज्याने पृथ्वी एअर णडफेन्स (PAD), प्रगत हवाई सांरक्षण (AAD) इत्यादी के्षपणास्त्ाांची माणलका णवकणसत केली. 

• कू्रझ के्षपणास्त्ाच्या णवकासाची सुरुवात िह्मोस या रणशयासोबतच्या सहयोगी प्रकल्पातून करण्यात आली. 

भारतीय के्षपणास्त्रांचे वर्गीकरण/ Classification of Indian Missiles 

प्रकारावर आधाररत 

(a) कू्रझ के्षपणास्त् 

(b) बॅणलस्स्टक के्षपणास्त् 

(c) अधम-बॅणलस्स्टक के्षपणास्त् 

कू्रझ के्षपणास्त्र 

 

• कू्रझ के्षपणासे्त् ही मानवरणहत के्षपणासे्त् आहेत आणण ती वातावरणातील लक्ष्याांवर म्हणजेच थथलीय लक्ष्याांवर वापरली 

जातात. जेट् इां णजन बहुतेक वायुगणतकीय णलफ्टसाठी वापरले जाते. 
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• ही णनम्न-स्तरीय उड्डाणे आहेत जी जमीन, हवा आणण पाण्यातून सुरू केली जाऊ शकतात. 

• वेगाच्या आधारावर कू्रझ के्षपणास्त्ाांचे वगीकरण केले जाते - सबसॉणनक, सुपरसॉणनक आणण हायपरसोणनक. 

• उदाहरण: िह्मोस, णनभमय 

सबसोतनक 

• ही के्षपणासे्त् ध्वनीच्या वेगापेक्षा 1 Mach सांखे्यपेक्षा कमी वेगाने प्रवास करतात. 

• उदाहरण: णनभमय 

सुपरसोतनक 

• ही के्षपणासे्त् 2 ते 3 मॅच क्रमाांकाच्या वेगाने प्रवास करतात 

• उदाहरण: िाह्मोस 

हायपरसोतनक 

• ही के्षपणासे्त् ५ मॅच पेक्षा जास्त वेगाने आहेत. ते ध्वनीच्या वेगापेक्षा 5 पट् जास्त प्रवास करतात. 

• उदाहरण: िाह्मोस II (अद्याप लॉन्च केलेले नाही) 

ट्ीप-MACH सांख्या- हे शरीराच्या गती आणण आसपासच्या माध्यमातील ध्वनीच्या गतीचे गुणोत्तर आहे. 

(b) बॅतलस्टिक के्षपणासे्त्र 

 

• बॅणलस्स्टक के्षपणास्त्ाच्या उड्डाणाचा मागम बॅणलस्स्टक प्रके्षपकाद्वारे दशमणवला जातो. 

• बॅलेस्स्टक के्षपणासे्त् जणमनीवर आणण समुद्रावर आधाररत प्रणाली ांवरून डागता येतात. 

• चढताना ते उांच कमान मागम घेते आणण उतरताना मुक्तपणे खाली पडते. 

• उदाहरण: अग्नी, पृथ्वी इ. 

लााँच मोडवर आधाररत/ Based on Launch Mode 

(a) पृष्ठभाग ते पृष्ठभाग 

(b) पृष्ठभाग ते हवेत 
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(c) हवा ते हवा 

(d) हवा ते पृष्ठभाग 

(e) समुद्राच्या पृष्ठभागावर 

(f) ट्ाकीणवरोधी के्षपणासे्त् 

शे्रणीवर आधाररत/ Based on Range 

(a) कमी पल्ल्याची के्षपणासे्त् 

(b) मध्यम शे्रणीची के्षपणासे्त् 

(c) मध्यम शे्रणीची के्षपणासे्त् 

(d) आांतरखांडीय के्षपणासे्त् 

प्रोपल्शनवर आधाररत/ Based on Propulsion 

(a) घन प्रोपल्शन 

(b) द्रव प्रोपल्शन 

(c) हायणिड प्रोपल्शन 

(d) रामजेत 

(e) सॅ्क्रमजेट् 

(f) क्रायोजेणनक 

वॉरहेडवर आधाररत/ Based on warhead 

• परांपरागत 

• धोरणािक (अिस्त्) 

मार्गगदशगन प्रणालीवर आधाररत/ Based on Guidance System 

• वायरचे मागमदशमन 

• आदेश मागमदशमन 

• जडत्व मागमदशमन 

• पाणथमव मागमदशमन 

• लेझर मागमदशमन 

• आरएफ आणण जीपीएस मागमदशमन 

भारताची महत्त्वाची के्षपणासे्त्र/ Important Missiles of India 
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खाली णदलेल्या सारणी मधे्य महत्त्वाच्या के्षपणास्त् णवषयी माणहती देण्यात आलेली आहे. 

The table below gives information about important missiles. 

के्षपणास्त्र प्रकल्प प्रकार लााँच मोड रेंज प्रोपल्शन 
मार्गगदशगन 

प्रणाली 
वॉरहेड 

AGNI I 

एकास्िक 

मागमदणशमत 

के्षपणास्त् 

णवकास 

कायमक्रम 

(IGMDP) 

बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभागावरून 

पृष्ठभागावर 

मारा करणारे 

के्षपणास्त् 

मध्यम शे्रणी (700 

– 1250) णकमी 

1 से्टज - 

सॉणिड 

प्रोपेिें ट््स 

ररांग िेझर 

गायरो - 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

पारांपाररक 

आणण आस्िक 

शसे्त् 

अणग्न II IGMDP 
बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

मध्यवती शे्रणी 

(2000 – 2500) 

णकमी 

2 से्टज - 

सॉणिड 

प्रोपेिें ट््स 

ररांग िेझर 

गायरो - 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

पारांपाररक 

आणण परमाणु 

अणग्न III IGMDP 
बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

मध्यवती शे्रणी 

(3000 – 5000) 

णकमी 

2 से्टज - 

सॉणिड 

प्रोपेिें ट््स 

ररांग िेझर 

गायरो - 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

पारांपाररक, 

थमोबॅररक 

आणण 

नू्यस्ियर 

अणग्न IV IGMDP 
बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

इांट्रमीणडएट् रेंज 

(4000) णकमी 

2 से्टज - 

सॉणिड 

प्रोपेिें ट््स 

ररांग िेझर 

गायरो - 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

पारांपाररक, 

थमोबॅररक 

आणण 

नू्यस्ियर 

अणग्न िी IGMDP 
बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

आांतरमहाद्वीपीय 

(5000 – 8000) 

णकमी 

3 से्टज - 

सवम सॉणिड 

प्रोपेिें ट््स 

ररांग िेझर 

गायरो - 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

आस्िक 

पृथ्वी I IGMDP 
बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

शॉट्म रेंज - 150 

णकमी 

1 ट्प्पा - 

द्रव 

प्रणोदक 

स्टर ॅप-डाउन 

– जडत्व 

मागमदशमन 

रासायणनक, 

आस्िक 

(अदिाबदि 

करण्यायोग्य 

शसे्त्) 
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पृथ्वी II IGMDP 
बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

शॉट्म रेंज (150 – 

350) णकमी 

1 ट्प्पा - 

द्रव 

प्रणोदक 

पट्टा-डाउन 

- जडत्व 

मागमदशमन 

रासायणनक, 

आस्िक 

(अदिाबदि 

करण्यायोग्य 

शसे्त्) 

पृथ्वी III IGMDP 
बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

िहान शे्रणी (350 

– 650) णकमी 

1 ट्प्पा - 

सॉणिड 

प्रोपेिें ट् 

स्टर ॅप-डाउन 

– जडत्व 

मागमदशमन 

रासायणनक, 

आस्िक 

(अदिाबदि 

करण्यायोग्य 

शसे्त्) 

आकाश IGMDP बॅणिस्स्टक 
पृष्ठभाग ते हवेत 

(मोबाइि) 

शॉट्म रेंज - 30 

णकमी 

इांणट्ग्रि 

रॉकेट् 

मोट्र 

आदेश 

मागमदशमन 
स्फोट्क 

णत्शूि IGMDP बॅणिस्स्टक पृष्ठभाग ते हवेत 
िहान शे्रणी - 10 

णकमी 

1 ट्प्पा - 

घन 
 स्फोट्क 

सतत 

ट्ाकून 

बोिणे 

IGMDP 
टँ्क-णवरोधी 

के्षपणास्त् 
 

500 मी ते 4 

णकमी (हवेतून 

प्रके्षणपत) 

टँ्डम 

सॉणिड 

प्रोपि्शन 

सणक्रय 

इमेणजांग 

इन्फ्रारेड 

साधक 

टँ्डम वारहेड 

अमोघा  टँ्कणवरोधी 

के्षपणास्त् 
 आखूड पि्िा   टँ्डम वारहेड 

प्रहार  बॅणिस्स्टक 
पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

िहान शे्रणी - 

150 णकमी 

घन 

प्रणोदक 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

पारांपाररक 

णकां वा परमाणु 

धनुष 
पृथ्वीचे नाणवक 

रूप 
बॅणिस्स्टक 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 
350 णकमी 

1 ट्प्पा - 

द्रव 

प्रणोदक 

स्टर ॅप डाउन 

- जडत्व 

मागमदशमन 

रासायणनक, 

आस्िक 

(अदिाबदि 

करण्यायोग्य 

शसे्त्) 

शौयम 

सांकररत 

के्षपणास्त् 

णवकास 

बॅणिस्स्टक 

आणण कू्रझ 
पृष्ठभाग ते हवेत 

िहान शे्रणी (25 - 

30) णकमी 

थ्रस्ट वेक्टर 

णनयांत्ण 

ट्णममनि 

मागमदशमन 

पारांपाररक 

णकां वा परमाणु 

सागररका 

(K-15) 
K - माणिका 

पाणबुडीने 

प्रके्षणपत 

बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

(SLBM) 

पाणबुडी िाँच 

केिी 

िहान शे्रणी 700 

- 1000 णकमी 

2 - से्टज 

सॉणिड 

प्रोपेिें ट् 

IRNSS  
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K-4 K - माणिका SLBM 
पाणबुडी िाँच 

केिी 

मध्यवती शे्रणी - 

3500 णकमी 
घन इांधन 

ररांग िेझर 

गायरो 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

आस्िक 

वारहेड 

K- 5 K - माणिका SLBM 
पाणबुडी िाँच 

केिी 
5000 णकमी घन इांधन  आस्िक 

बरक - 8 
भारत - 

इस्रायि 
बॅणिस्स्टक पृष्ठभाग ते हवेत िाांब शे्रणी 

2 से्टज - 

स्पांणदत 

रॉकेट् 

मोट्र 

RF/IIR 
पारांपाररक 

णकां वा परमाणु 

ASTRA डीआरडीओ 

दृश्य 

शे्रणीच्या 

पिीकडे 

के्षपणास्त् 

हवा ते हवा 
िहान शे्रणी - 80 

णकमी 

घन इांधन 

रॉकेट् 

Inertial 

मागमदशमन 

प्रणािी 

णदशािक 

(खांणडत) 

वारहेड 

पृथ्वी हवाई 

सांरक्षण 

भारतीय 

बॅणिस्स्टक 

के्षपणास्त् 

सांरक्षण 

कायमक्रम 

(IBMDP) 

अँट्ी-

बॅणिस्स्टक 
एक्सो-वातावरण 2000 णकमी 

2 ट्प्पा; 

1 िा - द्रव; 

2रा - ठोस 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

 

प्रगत हवाई 

सांरक्षण 

(AAD) 

IBMDP 
अँट्ी-

बॅणिस्स्टक 
एां डो-वातावरण उांची - 120 णकमी 

1 ट्प्पा - 

घन 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

स्फोट्क 

पृथ्वी 

सांरक्षण 

वाहन 

(PDV) 

IBMDP 
अँट्ी-

बॅणिस्स्टक 
एक्सो-वातावरण उांची - 30 णकमी 

2 से्टज - 

घन 

इनणशमयि 

नेस्िगेशन 

णसस्टम 

 

िह्मोस भारत - रणशया 
कू्रझ 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 

सुपरसॉणनक - 

290 णकमी 

2 ट्प्पा; 

1 िा - घन; 

2रा - द्रव; 

INS ट्णममनि 

मागमदशमन 

पारांपाररक 

णकां वा परमाणु 

िाह्मोस - II भारत - रणशया 
कू्रझ 

के्षपणास्त् 

पृष्ठभाग ते 

पृष्ठभाग 
400 - 650 णकमी सॅ्क्रमजेट् 

INS ट्णममनि 

मागमदशमन 

पारांपाररक 

णकां वा परमाणु 

णनभमय  कू्रझ  सबसॉणनक - 

1000 णकमी 

रॉकेट् 

बूस्टर 
INS IRNSS 

पारांपाररक 

णकां वा परमाणु 
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