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ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിര ോധ സോരേതിക വിദ്യകൾ 

ആമുഖം 

ഇന്ത്യയുടെയുും അതിനട്െ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയുും സുരക്ഷ ഉെപ്പാക്കാനുള്ള 

ഉത്തരവാദിത്തും ഇന്ത്യാ ഗവൺടെനെ്ിനാണ.് സായുധ സസനയുടെ പരസൊന്നത കൊൻഡ് 

രാഷ്്്െപതിയിൽ നിക്ഷിപ്തൊണ്. രാജ്യരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തും െ്ന്ത്ിസഭയക്്കാണ.് 

രാജ്യത്തിനട്െ ്പതിസരാധത്തിനട്െ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സായുധ സസനയ്ക്ക ്അവരുടെ 

ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള നയ ചട്ടക്കൂെുും അതിനുള്ള സഹായവുും 

നൽകുന്ന ്പതിസരാധ െ്ന്ത്ാലയത്തിലൂടെയാണ ്ഇത ്വിതരണും ടചയ്യുന്നത.് രക്ഷാ െ്ന്ത്ി 

(്പതിസരാധ െ്ന്ത്ി) ആണ ്്പതിസരാധ െ്ന്ത്ാലയത്തിനട്െ തലവൻ. 

പ്രതിര ോധ ഗരവഷണ രകപ്രം (DRDO) 

 DRDO എന്നത ്ഇന്ത്യാ ഗവൺടെന്െിനട്െ ഒരു ഏജ്ൻസിയാണ,് ഇത ്

ഇന്ത്യയിടല ഡൽഹി ആസ്ഥാനൊയി ്പവർത്തിക്കുന്ന സസനയത്തിനട്െ 

ഗസവഷ്ണ-വികസനത്തിനട്െ ചുെതലയാണ.് 

 ഇത ്ഇന്ത്യാ ഗവൺടെനെ്ിനട്െ ്പതിസരാധ െ്ന്ത്ാലയത്തിനട്െ ഭരണപരൊയ 

നിയ്ന്ത്ണത്തിലാണ്. 

 1958-ൽ ഇന്ത്യൻ ആർെിയുടെ അന്നു ്പവർത്തിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ 

ടഡവലപട്െന്െ ്എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ട്െന്െുും (െിഡിഇ) ഡിഫൻസ ്സയൻസ ്

ഓർഗസനസസഷ്നുൊയി (ഡിഎസ്ഒ) ടെക്നിക്കൽ ടഡവലപട്െന്െ ്ആൻഡ് 

ട്പാഡക്ഷൻ ഡയെക്ടസെറ്ുും (ഡിെിഡിപി) സുംസയാജ്ിപ്പിച്ചാണ ്ഡിആർഡിഒ 

രൂപീകരിച്ചത.് 

 എയസൊസനാട്ടിക്സ,് ആയുധങ്ങൾ, ഇലക്സ്ൊണിക്സ,് യുദ്ധ വാഹനങ്ങൾ, 

എഞ്ചിനീയെിുംഗ ്സുംവിധാനങ്ങൾ, ഇൻസ്്െുടെന്സെഷ്ൻ, െിസസലുകൾ, 

്പസതയക സാെ്ഗികൾ, നാവിക സുംവിധാനങ്ങൾ, സലഫ ്സയൻസസ,് 

പരിശീലനും തുെങ്ങി വിവിധ സെഖലകളിൽ ്പതിസരാധ സാസേതിക 

വിദയകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആഴത്തിൽ ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 52 ലധികും 

ലസ ാെട്ടെികളുടെ ഒരു ശ ുംഖലയാണ ്ഇന്ന ്ഡിആർഡിഒ. , വിവര 

സുംവിധാനങ്ങളുും ക ഷ്ിയുും. 

ഡിആർഡിഒയുലെ രേ്- 

DRDO വികസിപ്പിച്ച സാസേതിക വിദയകൾ ഉപസയാഗിച്ച ്ഇന്ത്യൻ വയവസായങ്ങടള 

പിന്ത്ുണയ്ക്കുന്നതിനുും സ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുും ആസഗാളതലത്തിൽ 

െത്സരാധിഷ്ഠ ിതൊയി ൊെുന്നതിന ്അവയുടെ സാസേതിക കഴിവുകൾ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുും. 

ഉത്ത വോദ്ിത്തങ്ങൾ- 

 വയവസായ ഇന്െർസഫസ ്

 ടെക്സനാളജ്ി ൊസനജ്്ടെന്െ ്- സാസേതികവിദയയുടെ സകൊറ്ും 

 പരിെിതൊയ പരമ്പര ഉത്പാദനും 

 സാസേതികവിദയ ഏടറ്െുക്കൽ 

 സസനിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്ുെതി 
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ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രതിര ോധ സം ംഭങ്ങൾ- 

ഹിരുസ്ഥോൻ എയര ോര ോട്ടിക്സ ്െിമിറ്റഡ ്(HAL)- 

 1964-ൽ സ്ഥാപിതൊയി. 
  ട ുംഗളൂരുവിലാണ ്ആസ്ഥാനും. 
  ടപാതുസെഖലയ്ക്ക ്കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യയിടല ഏറ്വുും വലിയ സുംരുംഭും. 
 യുദ്ധവിൊനങ്ങളുും ടഹലിസകാപ്റ്െുകളുും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളുും നിർമ്മിക്കുന്നു. 
  ഉസേശും- തസേശീയൊയ ഭാരും കുെഞ്ഞ യുദ്ധവിൊനങ്ങൾ കയറ്ുെതി 

ടചയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന്ടെ ഉപസഭാക്ത  വയാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സിവിൽ 

ഏവിസയഷ്ൻ, സവയാെയാന സസവനങ്ങൾ െുതലായവയുടെ പരിപാലനും. 

ഭോ ത് ഇെക്രപ്െോണിക്സ് െിമിറ്റഡ് (BEL)- 

 1954-ൽ സ്ഥാപിതൊയി. 

 ട ുംഗളൂരുവിലാണ ്ആസ്ഥാനും. 

 സസനിക, അർദ്ധസസനിക സസനകൾക്കായി ആധുനികവുും 

ഉപസയാഗ്പദവുൊയ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയുും വികസിപ്പിക്കുകയുും 

ടചയ്യുന്നു. 

  സപാലീസ ്ഡിപ്പാർട്ടട്െന്െ,് കാലാവസ്ഥാ ്പവചന വിഭാഗും, 

ടെലികമ്മയൂണിസക്കഷ്ൻ ഡിപ്പാർട്ടട്െന്െ ്എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുും 

നിർമ്മിക്കുന്നു. 

ഭോ ത് ഡഡ ോമിക്സ ്െിമിറ്റഡ് (BDL)- 

● 1970-ൽ സ്ഥാപിതൊയി. 

● സഹദരാ ാദ ്ആസ്ഥാനും. 

● രാജ്യത്ത ്പുതിയ െിസസലുകളുും അവയുടെ ഭാഗങ്ങളുും 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ്പധാന ഏജ്ൻസി. 

● ആകാശ,് പ ഥ്വി, ധനുഷ് ്തുെങ്ങിയ െിസസലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. 

ഭോ ത് എർത്ത് മൂരവഴ്സ് െിമിറ്റഡ് (BEML)- 

● 1964-ൽ സ്ഥാപിതൊയി. 

● ട ുംഗളൂരു ആസ്ഥാനും. 

● ഭൂെി ചലിക്കുന്ന വയവസായവുൊയി  ന്ധടപ്പട്ട ഏറ്വുും വലിയ സ്ഥാപനും. 

● ഭൂെി ചലിക്കുന്ന യ്ന്ത്ങ്ങൾ, ടഹവി വാഹനങ്ങൾ, ടെയിൽസവ സകാച്ചുകൾ, 

ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ െുതലായവ നിർമ്മിക്കുകയുും വികസിപ്പിക്കുകയുും 

ടചയ്യുന്നു. 
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രഗോവ ഷിപ്പ്യോർഡ ്െിമിറ്റഡ് (GSL)- 

● 1957-ൽ സ്ഥാപിതൊയി. 

● വാസ്സകാഡ ഗാെ ആസ്ഥാനും. 

● യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, കെൽ ഗതാഗതത്തിനുള്ള കപ്പലുകൾ, പസ്ൊളിുംഗ ്കപ്പലുകൾ 

തുെങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുന്നു. 

മോസരഗോൺ രഡോക്്കയോർഡ് െിമിറ്റഡ് (MDL)- 

● 1960-ൽ സ്ഥാപിതൊയി 

● െുുംസ  ആസ്ഥാനും 

● രാജ്യടത്ത ഏറ്വുും വലിയ കപ്പൽ നിർമ്മാണ യൂണിറ് ്

● ഒരു നാവിക സസനയ്ക്ക ്സവണ്ടി യുദ്ധക്കപ്പലുകളുും അന്ത്ർവാഹിനികളുും 

നിർമ്മിക്കുന്നു 

ഗോർഡൻ  ീച്്ച വർക്രഷോപ്പ് െിമിറ്റഡ ്(GRWL)- 

● 1934-ൽ സ്ഥാപിതൊയി 

● 1960-ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനട്െ കീഴിലായി  

● ടകാൽക്കത്ത ആസ്ഥാനും 

● യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, കപ്പലുകൾ, ക ഷ്ിക്കാവശയൊയ െർസ ൻ പമ്പുകൾ, കെൽ 

സുംസ്കരണത്തിനുള്ള സസയങ്ങൾ െുതലായവ നിർമ്മിക്കുകയുും നന്നാക്കുകയുും 

ടചയ്യുന്നു. 

മിധോ ി (മിപ്ര ധോതു  ിഗം) 

● 1973-ൽ സ്ഥാപിതൊയി. 

● സഹദരാ ാദ ്ആസ്ഥാനും. 

● സൂപ്പർ െിക്സഡ് അസലായ്കളുും സലാഹങ്ങളുും, ചൂെ ്്പതിസരാധസശഷ്ിയുള്ള 

സലാഹങ്ങളുും െറ്ുും നിർമ്മിക്കുന്നു. 

മിഡസെുകൾ- 

ഒരു രാജ്യത്തിനട്െ ്പതിസരാധ സശഷ്ിയുടെ ഏറ്വുും ്പധാനടപ്പട്ട ഘെകങ്ങളാണ ്

െിസസലുകൾ. ശ്തു രാജ്യങ്ങളുടെ െിസസലുകൾ, വിൊനങ്ങൾ തുെങ്ങിയ ഇൻകെിുംഗ ്

വസ്തു ക്കടള തെസ്സടപ്പെുത്താനുും ആ്കെണാത്മക ആ്കെണും നെത്താനുും അവ 

ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 

 

ഇന്ത്യൻ മിഡസെുകൾ 
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ഇ ് രപ്ഗറ്റഡ് ഡഗഡഡ ്മിഡസൽ ലഡവെര്ലമ ് ് രപ്രോപ്ഗോം (IGMDP) 

• ്പശസ്ത ശാസ്്തജ്ഞനായ സഡാ.എ.പി.ടജ്.അബ്ദുൾ കലാെിനട്െ ആശയൊണ ്

ഐ.ജ്ി.എും.ഡി.പി. 

• IGMDP യ്ക്ക ്1983 ജ്ൂസല 26-ന ്ഇന്ത്യൻ ഗവൺടെന്െിന്ടെ അുംഗീകാരും 

ഔപചാരികൊയി ലഭിച്ചു. 

• െിസസൽ സാസേതികവിദയയുടെ സെഖലയിൽ സവയുംപരയാപ്തത സകവരിക്കാൻ 

ഉസേശിച്ചുള്ളതാണ.് 

• അഞ്ച ്െിസസൽ സുംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിസക്കണ്ടതിനട്െ ആവശയകത 

സ്പാ്ഗാും തിരിച്ചെിഞ്ഞു. 

• IGMDP-യുടെ കീഴിൽ വികസിപ്പിടച്ചെുത്ത െിസസലുകൾ ഇവയാണ:് 

⮚ ്ഹസവദൂര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന ്ഉപരിതലത്തിസലക്ക ് ാലിസ്റ്റിക് 

െിസസൽ - രൃഥ്വി 

⮚ ഇന്െർെീഡിയറ് ്സെഞ്ച ്ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന ്ഉപരിതലത്തിസലക്ക ്

 ാലിസ്റ്റിക് െിസസൽ - അഗ്നി 

⮚ ഹ സവ-ദൂര താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഉപരിതല- ആകാശ െിസസൽ - 

പ്തിരൂൽ 

⮚ ഇെത്തരും ദൂര െിസസൽ - ആകോര ്

⮚ െൂന്നാും തലെുെ ൊേ ്സവധ െിസസൽ -  ോഗ ്

ഇന്ത്യൻ ബോെിസ്റ്റിക് മിഡസൽ പ്രതിര ോധ രദ്ധതി- 

● ഒരു െൾട്ടി-സലസയർഡ്  ാലിസ്റ്റിക് െിസസൽ ്പതിസരാധ സുംവിധാനും 

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുും വിനയസിക്കുന്നതിനുെുള്ള ഒരു സുംരുംഭും. 

● കരയിലുും കെലിലുും അധിഷ്ഠ ിതൊയ രണ്്ട ഇന്െർടസപ്റ്ർ െിസസലുകൾ 

ഉൾടക്കാള്ളുന്നു, അതായത,് PAD (പ ഥ്വി എയർ ഡിഫൻസ)്, AAD (അഡവാൻസ്ഡ ്

എയർ ഡിഫൻസ)് 

● ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള തെസ്സങ്ങൾക്ക ്PAD, താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലുള്ള തെസ്സങ്ങൾക്ക ്

AAD. 

● യഥ്ാ്കെും 2006-ലുും 2007-ലുും പരീക്ഷിച്ചു. 

● 5000 കിസലാെീറ്ർ അകടല വിസക്ഷപിച്ച െിസസലുകടള തെസ്സടപ്പെുത്താൻ 

കഴിവുണ്്ട. 

● യുഎസഎ്, െഷ്യ, ഇ്സാസയൽ എന്നിവയ്ക്ക ്സശഷ്ും സലാകത്ത ്ഇത്തരടൊരു 

്പതിസരാധ സുംവിധാനും വിജ്യകരൊയി പരീക്ഷിക്കുന്ന നാലാെടത്ത രാജ്യൊയി 

ഇന്ത്യ ൊെി. 

പ്രതിര ോധ സോരേതികവിദ്യകൾ 
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ആളില്ലോ ആകോര വോഹ ം (സഞ്ജയ് ര പ്ത) 

• കുെഞ്ഞ ഇെടപെസലാടെ വാഹനും പെത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന വിപുലൊയ 

ഫീച്ചെുകൾ ഇതിലുണ്്ട, അങ്ങടന വാഹനും ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന ്പകരും ഒരു 

്പസദശത്തിന്ടെ ദൗതയ ലക്ഷയത്തിലുും നിരീക്ഷണത്തിലുും ്ശദ്ധ സക്രീകരിക്കാൻ 

ഉപസയാക്താവിടന ്പാപ്തനാക്കുന്നു. 

• തീ്വവാദ വിരുദ്ധ ്പവർത്തനങ്ങൾ, വനസെഖലയിടല കലാപ വിരുദ്ധ 

്പവർത്തനങ്ങൾ,  രികളുടെ സാഹചരയങ്ങൾ സകകാരയും ടചയ്യൽ, അതിർത്തി 

നുഴഞ്ഞുകയറ്ും നിരീക്ഷിക്കൽ, ്പാസദശിക നിയെപാലക ്പവർത്തനങ്ങൾ, 

തിരച്ചിൽ, രക്ഷാ്പവർത്തനങ്ങൾ, ദുരന്ത്നിവാരണും, ഏരിയൽ സഫാസട്ടാ്ഗഫി 

തുെങ്ങി നിരവധി സാഹചരയങ്ങൾക്ക ്ഇത് ്പസതയകിച്ചുും ഉപസയാഗ്പദൊണ.് 

െനുഷ്യജ്ീവസനക്കാൾ UAV അയയ്ക്കുന്നതാണ ്സുരക്ഷിതും 

ലമോഡബൽ രഹോൾ-രബോഡി കൗണ്ടർ (ദ്ിവയ ദ്ൃഷ്ടി) 

• സെഡിസയാളജ്ിക്കൽ, നയൂക്ലിയർ അപകെെുണ്ടായാൽ, ചില സെഡിസയാ 

നയൂസക്ലഡുകൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ പുെത്തുവിെുന്നു. 

ഗാൊ-സെ സട്പക്സ്ൊെീറ്െുകൾ ആന്ത്രിക െലിനീകരണും കടണ്ടത്തുന്നതിൽ ഒരു 

്പധാന പേ ്വഹിച്ചു. 

• ആന്ത്രിക െലിനീകരണും ടപടട്ടന്ന ്കടണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സൊണിറ്ൊയി 

ഇത ്ഉപസയാഗിക്കുകയുും ആന്ത്രിക െലിനീകരണും അനുസരിച്ച ്വയക്തികടള 

തരുംതിരിക്കുകയുും ടചയ്തു. 

• ഏടതേിലുും ആർെി ഇൻസ്റ്റാസളഷ്നുകളിൽ തീ്വവാദികൾ സെഡിസയഷ്ൻ ഡിസ്

ടപർസൽ ഉപകരണും (RDD) ഉപസയാഗിക്കാനുള്ള സാധയതയുണ്്ട. ഏടതേിലുും 

തീ്വവാദ സുംഘെന RDD ഉപസയാഗിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, സസനികടന 

ടപാരുതാൻ സയാഗയനാക്കി നിലനിർത്താൻ,  ാധിതരായ ഓസരാ സസനികടനയുും 

സെഡിസയാ ആക്ടീവ് െലിനീകരണത്തിനായി പരിസശാധിസക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ിരോന്്ത് (യുഎവി) 

• നിശാന്്ത് ഒരു ടൊസ ൽ സഹസ്ഡാ നയൂൊറ്ിക് സലാഞ്ചർ ഉപസയാഗിച്ച ്

വിസക്ഷപിച്ച ഒരു െൾട്ടി-െിഷ്ൻ UAV ആണ്, യുദ്ധഭൂെിയിടല നിരീക്ഷണത്തിനുും 

നിരീക്ഷണത്തിനുും, ൊർടഗറ് ്്ൊക്കിുംഗുും ്പാസദശികവൽക്കരണവുും, പീരേി 

ടവെിടവപ്്പ തിരുത്തലുും ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 

• UAV-യിൽ നിന്ന ്സകൊറ്ും ടചയ്യടപ്പെുന്ന ചി്തങ്ങൾ വിശകലനും 

ടചയ്യുന്നതിനായി ഒരു സേീർണ്ണൊയ ഇസെജ് ്സ്പാസസ്സിുംഗ ്സിസ്റ്റും 

ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 

• എയർ ടവഹിക്കിളിന ്ഓസട്ടാണെസ ്സൈറ്് കഴിവുകളുണ്്ട കൂൊടത ഒരു 

ഉപസയാക്ത -സൗഹ ദ ്ഗൗണ്്ട കൺസ്ൊൾ സസ്റ്റഷ്നാണ ്നിയ്ന്ത്ിക്കുന്നത.് 

• ഓൺസ ാർഡ ്സൈറ്് കൺസ്ൊളുും നാവിസഗഷ്ൻ സിസ്റ്റവുും വിൊനടത്ത 

ഓസട്ടാണെസ ്സവ-സപായിനെ് ്നാവിസഗഷ്ൻ സൊഡിൽ പെക്കാൻ ്പാപ്തൊക്കുന്നു. 

മിഹിർ 
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. ഡേിുംഗ ്സസാണാെുും നാല ്ചാനലുകളുള്ള സസാസണാസ ായ് സ്പാസസെുും 

അെങ്ങുന്ന ഒരു ഒന്നാും തലെുെ ടഹലിസകാപ്റ്ർ സസാണാർ സിസ്റ്റൊണ ്MIHIR. 

• പരിെിതൊയ, ഭാരും, സ്ഥലും, ഊർജ്ജ സ്സാതസ്സുകൾ എന്നിവയുള്ള അഡവാൻസ്ഡ ്

സലറ് ്ടഹലിസകാപറ്്ർ (ALH) തരും പ്ലാറ്്സഫാെിനായി ഇത ്രൂപകൽപ്പന 

ടചയ്തിരിക്കുന്നു. 

 ഈ വിഷ്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഡിഫൻസ ്െിസർച്ച ്ആൻഡ് ടഡവലപട്െന്െ ്

ഓർഗസനസസഷ്ൻ (ഡിആർഡിഒ), ഇന്ത്യയിടല െറ് ്്പതിസരാധ സുംരുംഭങ്ങൾ, 

െിസസലുകൾ, ഇന്ത്യ്ൻ െിസസലുകൾ, ഐജ്ിഎുംഡിപി എന്നിവടയക്കുെിച്ച ്ചർച്ച 

ടചയ്തു. ഇതുകൂൊടത െിസസലുകളുും ്പതിസരാധ സാസേതിക വിദയകളുും പഠിച്ചു. 
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