
ચાલો મનાવીએ, પરામી જવાનોને 
ર૧ તોપોની સલામીનું પવ

 ૧૯૭પમાં બનેલી ‘આમણ’ �ફલ્મનું �કશારક�મારના ક�ઠ� 
ગવાયેલું અિવસ્ મરણીય ગીત છ�ઃ ‘દ�ખો વીર જવાનો અપને ખૂન પે 
યે ઇલ�મ ન આયે, માં ના કહ� ક� મેર� બેટ� વખ્ ત પડા તો કામ ન 
આયે.’
 ૧૯૭૧માં ભારતીય જવાનોને વતનપરસ્ તીની અને 
ફરજપરસ્ તીની આવી રીતે યાદ અપાવવાની જર ન હતી. 
�ડસેમ્ બર ૩, ૧૯૭૧ની સાંજે રણહાક પડી ક� તરત બહાદુરોએ 
શુનાશ માટ� બાંયો ચડાવી અને ૧૩મા �દવસે આમણખોરોને 
પરાસ્ ત કરી શરણગિતનો પ લખી આપવા મજબૂર કરી છ�. 
 િવજય�દનની પ૦ મી જયંિતએ આજે તે રાપૂતોનું પાવન 
સ્ મરણ કરીએ. યુમાં જેઓ જખમી થયા, �વ પડીક� બાંધી જેઓ 
લા અને જેમણે ભારતમાતાની સુરાના કાજે �ન ખોયા એ 
જવાનો ર૧ તોપોની સલામીના હક્કદાર છ�. આજથી શ થતી 
રોજેરોજના અહ�વાલોની ેણીની PDF આપ દર�ક વ્યિક્ત પોતાના 
ર૧ સ્ નેહી-િમો-સગાંને મોકલો, જેથી વધુમાં વધુ લોકો 
રાપૂતોના પરામો અંગે વાક�ફ બને. નક્કી માનો ક� ર૧ PDF 
મોકલવાનું આપનું કાય એ શૌયવાન જવાનોને તીકા મક રીતે 
અપાયેલી ર૧ તોપોની સલામી બની રહ�શે ક� જેમાંના ઘણા ખરા 
આજે હયાત નથી. 
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ડિસેમ્બર 3-4, 1971ની રાત્ે ભારતની 
મિસાઇલ ્બોટના કાફલાએ પાડકસતાનના 
કરાંચી નૌકાિથક પર પોલાદી ફટકો 
લગાવ્ો એ વખતે ભૂમિિોરચો પણ શાંત 
ન હતો. ભારત-પાક સરહદને શત્રુ િાટે 
અભેદ્ય રાખવાની જવા્બદારી ભૂમિદળના 
વેસટન્ન કિાનિના સેનાપમત લેફટનનટ - 
જનરલ કે. પી. કેનિેથ સંભાળી રહ્ા હતા. 
અનેક ્રુદ્ોિાં ઝળકેલા કેનિથેે તિેના 
The Western Front, Indo-Pak 
War 1971 નાિના પરુસતકિાં લખ્રું 
છે કે ઑકટો્બરના ્બીજા જ અઠવાડિ્ા 
દરમિ્ાન પાડકસતાન ખાતેના ભારતી્ 
હાઇ કમિશને (દૂતાવાસે) નવી ડદલહીને 
જાસૂસી ્બાતિી પહોંચાડ્ા િરુજ્બ પાડકસતાન ભારત પર 
આક્રિણની તૈ્ ારી કરી રહ્ં હતરું. ઉપરાંત કરાંચી ્ંબદરે 
લાંગરેલા એક પરદેશી જહાજના કૅપટને પાડકસતાનની એ 
્ોજનાને લગતો ગરુપ્ત સંદેશો વા્રલેસ પર ઝીલ્ો હતો અને 
કશાક િાધ્િ દ્ારા એ લેફટનનટ-જનરલ કેનિેથને પહોંચ્ો 
હતો. આ જાણકારી િળ્ા પછી કેનિેથે આપણા ભૂમિદળના 
સેનાપમતને ઑકટો્બર 14, 1971ના રોજ ચેતવણીનો સંદેશો 

પાઠવ્ો ત્ારે સેનામપતએ ખરુલાસો 
િાગ્ો. કેનિેથે તેિના પરુસતકિાં નોંધ ર્ું છે 
કે, ‘All I could say was that if the 
professed attack materialized, 
we were in for a bad time as 
our own defenses where far 
from ready.’ ભૂમિદળે તરત સંભમવત 
હરુિલાના પ્રમતકાર િાટે તૈ્ ારીઓ શરૂ 
કરી દીધી. 

જાસૂસી ્બાતિી સાચી હતી. ડિસેમ્બર 
3ની સાંજે પાડકસતાની મવિાનોએ 
ભારતનાં ઍર્બેઝ પર હરુિલા ક્ા્ન તેના 
સાિા ત્ણ કલાક પછી રાત્ીના 8.30 
વાગ્ે પાક આિમીએ કાશિીરિાં પૂંચ અને 

છામ્બ સેકટર પર તોપો અને રણગાિીઓ વિે ગોલંદાજી શરૂ 
કરી દીધી. આક્રિણ જંગી પા્ાનરું હતરું. નમહ નમહ તો્ એક 
લાખ પાક સમૈનકો હરુિલો લાવ્ા હતા. ્બખતડર્ા દળિાં 
ચીની ્બનાવટની T-59 અને Sherman રણગાિીઓ 
િરુખ્ હતી. હરુિલાનરું નેતૃતવ ્બાંગલાદેશિાં અગાઉ વ્ાપક 
િાનવસંહાર કરાવી ચૂકેલા જનરલ ટીક્ા ખાને લીધરું હતરું. 
પાક વા્રુસેનાનાં MIG-19 અને સે્બર જેટ દ્ારા તિેને Air 

લેફ્ટનન્ટ-જનરલ કે. પી. કેન્ેથ

અમેરિકી Sherman Tank
ચીની T-59 Tank
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Support િળી રહ્ો હતો, એટલે 
ભારતી્ જવાનોએ ભૂમિ તેિજ 
આકાશી એિ ્બે િોરચા સંભાળવાના 
હતા. આિ છતાં ભારતનો વળતો 
જવા્બ એટલો સંગીન નીવડ્ો કે 
પાડકસતાને T-59 પ્રકારની (ચીની 
્બનાવટની) 23 રણગાિીઓ ગરુિાવી 
દીધી અને સવાર પિી ત્ાં સરુધીિાં 
એટલી જ રણગાિીઓ નાશ પાિી 
ચૂકી હતી. ટીક્ા ખાનના િા્ા્ન 
ગ્ેલા સૈમનકોની અંદામજત સંખ્ા 
ત્ણ હજાર હતી. 

પાડકસતાન સૌથી વધરુ પ્રહારો 
તેના હિંેશના લક્્ પૂંચ સેકટર 
પર આવી રહં્ હતરું, જેને પહોંચી 
વળવાિાં ભારતી્ ઇનફનટ્ી તેિ જ આિ્નિ્ન ડિમવઝનો સારી 
એવી િરુશકેલીઓ વેઠી રહી હતી. દરુશિનો પર પસતાળ પાિતો 
્બૉમ્બિારો ક્ા્ન વગર એ દ્બાણ હળવરું થા્ એિ ન હતરું. 

લિાઈિાં ્બહાદરુરીનરું િહત્વ તો જાણે ઓછરું ન આંકી 
શકા્, પરંતરુ ક્ારેક ્બહાદરુરી વિે જે ્બાજી ન જીતી શકા્ 
એ પેંતરા્બાજી મજતાિી આપે એનરું પ્રિાણ ડિસેમ્બર 3-4ની 
એ જ રાત્ે ભારતી્ વા્રુસેનાના મવંગ કિાનિર મવદ્યા ભૂષણ 
વમશષે્ આપ્રું. ્બનાવ આિ ્બન્ો : ભારતી્ વા્રુસેનાએ 
AN-12 પ્રકારનાં રમશ્ન વાહતૂક એટલે કે સૈમનકવાહક 
તેિ જ શસત્વાહક મવિાનો વસાવ્ાં હતાં. એકંદર તિેને 
િાલવાહક પણ કહી શકીએ. આ ગંજાવર પલેન 20,000 
ડકલોગ્ાિ જેટલા ્બોજાનરું વહન કરવા સક્ષિ હતરું. પૂંછિીના 
ભાગે 23 MMની ્બે તોપો મસવા્ ્બીજરું શસત્ એિાં નમહ.

જતે દહાિે ઍર વાઇસ-િાશ્નલની પદવીએ ્બઢતી પાિનાર 
૪૪િા સક્ૉડ્રનના મવંગ 
કિાનિર મવદ્યા ભૂષણ 
વમશષ્ આપણા કૅન્બેરા 
્બૉમ્બરના પાઇલટ હતા. 
ડિસેમ્બરની ૩-૪ની રાતે 
તેિણે, સક્ૉડ્રન લીિર 
ગરુરશરણ આહલરુવામલ્ા 
અને ્બીજા પાઇલટો 
સાથે કાશિીરી પૂંચ 
ક્ષેત્નાં લક્્ો પર 226 
ડકલોગ્ાિના અનેક ્બૉમ્બ 

વરસાવ્ા. િોતનરું ભારોભાર જોખિ 
હો્ એવા સંજોગોિાં પણ કલેજરું ઠિંરું 
રાખી શકતા વમશષ્ે પોતાના કૅન્બેરાને 
ખ્ૂબ નીચા સતરે લાવી ્બૉમ્બ ઝીંક્ા. 
પાડકસતાનની તોપોનાં નાળચાં દ્ારા 
તોપગોળા છૂટે એ વખતે આગનો 
ચિકારો દેખાતો હતો. ચિકારો 
દેખા્, એટલે લક્્ શોધવાિાં આપદા 
પિે નમહ. વમશષ્ે અને તેિની સાથેના 
ભારતી્ મવિાનોએ ્બધરું િળી 40 
િૅમટ્ક ટન જેટલા ્બૉમ્બ વરસાવ્ા 
અને ઘણી પાક તોપોને શાંત કરી દીધી. 
આ પરાક્રિ ્બદલ તેિને િહાવીર ચક્ર 
વિે મ્બરદાવવાિાં આવનાર હતા, 
જ્ારે સક્ૉડ્રન લીિર આહલરુવામલ્ા 

વીરચક્ર વિે સનિામનત થવાના હતા. 
આ હરુિલાએ મવંગ કિાનિર મવદ્યા ભૂષણ વમશષ્ની 

કોઠાસૂઝિાં અચાનક મનખાર આણ્ો. હવાઈ હરુિલો એકંદરે 
સફળ રહેલો, છતાં શત્રુના તોપખાનાને તિેજ ્બખતડર્ા 
દળોને મનષ્ક્ક્ર્ ્બનાવી શક્ો ન હતો. રમશ્ન ્બનાવટના 
ભારતી્ િાલવાહક મવિાન AN-12 મવશે ત્ારે વમશષ્ના 
િગજિાં ્રુમતિભ્યો મવચાર ચિક્ો. આ વાહતરુક પલેન ભારે 
્બોજો ખિી શકે, િાટે મવંગ કિાનિરે તેને ્બૉમ્બરની ભૂમિકાિાં 
લાવી દેવાનરું નક્ી ક્રુું. િઝનના મહસા્બે ્બૉમ્બ તેિાં ખિક્ા 
અને શત્રુની જિાવટો પર વારાફરતી તિેની હેલી વરસાવીને 
તારાજી િચાવી દીધી. કેટલાક તો નેપાિ ્બૉમ્બ હતા, જિેના 
મવસફોટ થતાવેંત જ્ાળાઓ ભિકી ઊઠી. વેસટન્ન કિાનિના 
સેનાપમત લેફટનનટ-જનરલ કેનિેથે ્બીજે ડદવસે વા્રુસેનાને 
િૅસેજ પાઠવ્ો કે AN-12ના હરુિલાએ દરુશિનોના આક્રિણનરું 

જોર ભાંગી નાખ ર્ું હતરું. 
મવંગ કિાનિર 

વમશષ્ની િાફક ભારતી્ 
વા્રુસેનાનો લગભગ 
દરેક હવા્બાજ શાનદાર 
પરાક્રિ વિે પોતાની 
આગવી સાહસકથા 
આંકી રહ્ો હતો. આજની 
ડિસેમ્બર 4, 2021ની 
તારીખના ્બરા્બર 50 
વષ્ન પહેલાં ડિસેમ્બર 4, 

વિંગ કમાન્ર વિદ્ા ભૂષણ િવિષ્ઠ

AN-12 િાહતુક / transport પલેનને બોમબર બનાિી દેિામાં આવ્ું
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1971ના ડદવસે મવંગ કિાનિર (વખત જતાં ઍર 
િાશ્નલ) સેમસલ પારકરે પેશાવરના ઍરફીલિને 
મનશાન ્બનાવવાનરું નક્ી ક્રુું. ફાઇટર-્બોમ્બર 
હનટરનરું ્બેઝ પઠાણકોટ, જ્ાંથી પેશાવર 
સરુધીનરું અંતર 400 ડકલોિીટર હતરું. મરિટનની 
Hawker-Siddeley કંપનીએ ્બનાવેલા સરુરેખ 
કા્ાવાળા હનટરની Radius of Action/
ROA એટલે કે પ્રવાસિ્ા્નદાની મત્જ્ા લગભગ 
એટલી જ, િાટે સમેસલ પારકરનરું મિશન જોખિી 
નીવિે એિ હતરું.(જરુઓ, નકશો.) પેશાવર પર 
હરુિલો કરીને સરહદી પઠાણકોટ સરુધી પહોંચતાં 
પહેલાં ્બળતણ ખૂટે તો સવદેશભેગા થવા્ નમહ. 
ફલાઇટ-લેફટનનટ મધલ્ોં પણ એ સાહસિાં 
સેમસલ પારકરના સહ્ોગી ્બન્ા. ્બન્ે હવા્બાજો 
પાડકસતાનની જાણે કે આરપાર નીકળી છેક 
અફધામનસતાન નજીકના પેશાવર સરુધી પહોંચ્ા 
અને ્બૉમ્બ ફેંકી રન-વે પર ખાિાઓ પાિી દીધા. 
રન-વે પાસેના F86 સ્ેબર જેટને પણ તોપિારા 
વિે ખતિ કરી નાખ્રું. એક-એક મિમનટ ગણાતી 
હતી, કિે કે ્બન્ે હનટર મિમનટદીઠ મલટર ્બંધ 
હવાઈ કેરોસીન ્બાળી રહ્ાં હતાં. 

મિશન આટોપ્ા ્બાદ પઠાણકોટ તરફ વળતા પ્રવાસ 
વખતે ્બે પાક સ્ેબર જેટ પીછો કરતાં આવ્ાં. મવંગ કિાનિર 
તરીકે ચડિ્ાતો હોદ્ો ધરાવતા સેમસલ પારકરે તેિના જરુમન્ર 
મધલ્ોંને ભારતની પૂવ્ન ડદશા તરફ ભાગી છૂટવા જણાવ ર્ું અને 
પોતે ્બન્ે સે્બર જેટ સાિે િૉગફાઇટ ખેલવા દાવપેચ લિાવવા 

િાંડ્ા. એક સે્બરને 
તોિી પાડ્રું, ્બીજા 
સે્બરે તેિની જોિે 
્બાથ ભીિવાનરું િાંિી 
વાળ્રું. આ કા્્નવાહીને 
લીધે વીતેલા સિ્ 
દરમ્ાન ઘણરું ્બળતણ 
વપરા્રું હતરું. હનટરની 
ફ્રુઅલ ટેનક ખાલી 
થવા આવી હતી. 
સેમસલ પારકરે આખરે 
પઠાણકોટ એર્બેઝ પર 
તેિનરું હનટર ઉતા્રુું. 
લેષ્નિંગ કરા્રું કે ્બે-

ચાર સેકનિોિાં એષ્નજન ્ંબધ પડ્રું, ્બળતણ ખૂટી ગ્રું હતરું.  
મવંગ કિાનિર સેમસલ પારકરે No. 20 સક્ૉડ્રનના 

કિાષ્નિંગ ઑડફસર ્બીજરું જે સાહસ ખડે્રું તેના િાટે પણ 
પ્રસંશાના શબદો ઓછા પિે તેિ હતા. નકશાિાં ્બતાવ્રું છે 
તેિ હનટરની ટરુકિી સાથે તિેણે િરુડરદ નાિના પાક એર્બેઝ 
પર તરખાટભ્યો અૅટેક ક્યો. પાડકસતાનના પાંચ F86 સ્ેબર 
જેટના ભરુક્ા કાઢી નાખ્ા. િરુડરદના રેિારનો ખાતિો ક્યો 
અને ્બળતણની ટાંકીઓને અષ્નિસ્ાન કરાવ ર્ું. 

૧૯૭૧ના ભારત-પાક ્રુદ્િાં ભારતનાં કે પાડકસતાનનાં 
મવિાનોએ આટલા િોટા પા્ે ખાનાખરા્બી ક્ા્નની ્બીજી 
ઘટના ્બની ન હતી. પાડકસતાનની વા્રુસેનાના અૅર કોિોિર 
એિ. કૈસર તરુફેઇલે સેવામનવૃમતિ ્બાદ લખેલા તેિના In the 
Ring and on its Feets પરુસતકિાં નોંધ્રું કે સ્ેબર જેટ 
ભારતને વસિા પિી જા્ તેવાં પલેન ગણાતાં, પરંતરુ િરુડરદ 
પરના ભારતી્ હવાઇ આક્રિણે તે િાન્તાને ભ્રિણા ઠરાવી 
દીધી. 

મવમવધ પ્રકારનાં કુલ રર મવિાનો ઊિાિી જાણતા અને 
ઇષ્નિઅન અૅર ફોસ્નિાં ૩પ વષ્ન લા્બી કારડકદમી દરમ્ાન ્બધરું 
િળી ૩,૮પ૦ કલાક જેટલરું ઉડ્ડ્ન કરી ચૂકેલા સમેસલ પારકરે 
વખત જતાં એર વાઇસ િાશ્નલના હોદ્ે પહોંચી ઑગસટ ૩૧, 
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૧૯૮૬ના રોજ મનવૃમતિ લીધી. 
કોઈ પણ ્ રુદ્િાં ગોલા્બારૂદની જેટલી 

આવશ્કતા રહે એટલી જ જરૂડર્ાત 
મવિાનોને, ્રુદ્જહાજોને, સ્બિરીનોને, 
રણગાિીઓને તેિજ પરુરવઠાવાહનોને 
પણ ચલા્િાન રાખતાં િીઝલ અને 
પેટ્ોલ જેવાં ્બળતણની, િાટે ્રુદ્ 
જીતવાના િહત્વપૂણ્ન દાવ તરીકે શક્ 
એટલી વહેલી તકે દરુશિનના ્બળતણના 
પરુરવઠા પર પ્રહાર કરવો જોઈએ. ભારતી્ 
નૌકાદળ અને ભારતી્ વા્રુસેના ્બે્નો 
િોળો એ લક્્ પર િંિા્ેલો હતો. આ 
લશકરી વ્ૂહે મવમચત્ ્ ોગાનરુ્ોગ સજ્યો, 
જે વગર કારણે મવવાદાસપદ પણ ્બન્ો. 

પાડકસતાનના કરાંચી ્બંદરિાં 
આ્ાતી પેટ્ોમલ્િની મવશાળ સટોરેજ ટાંકીઓ હતી. 
તેલવાહક જહાજો દ્ારા આવતરું પેટ્ોમલ્િ તે ટાંકીઓિાં 
ભરવાિાં આવતરું હતરું. નજીકિાં ડરફાઇનરી પણ હતી. હવાઈ 
દળના અિરુક  કૅન્બેરા ્બૉમ્બરને ફોટોગ્ાફીનાં સાધનો વિે 
સજ્જ કરા્ાં હતાં. કિાનિર કેમવના નાિના પાઇલટે કરાંચી 
્બંદરગાહના અનેક ક્ોઝ-અપ ફોટોગ્ાફ પાડ્ા અને તે 
નૌકાદળ ઉપરાંત વા્રુસેનાને પણ આપ્ા. લશકરની એ ્બે્ 
પાંખોએ ત્ાર ્બાદ કરાંચી પર ઍટેકનો પલાન ઘિી કાઢ્ો અને 
સંજોગવશાત્ સૈન્ની તે ્બે્ પાંખોએ પોતાના એકસિાન 
મિશનો એક જ સિ્ે અિલિાં િૂક્ાં. ડિસેમ્બર 3-4ની રાતે 
કિાનિર ્બા્બરુ ્ાદવના નેતૃતવ હેઠળ અને વળામવ્ા મરિગિે 
Kiltanના રક્ષણ હેઠળ મિસાઇલ ્બોટના કાફલાએ કરાંચી 
્બંદરને દાવાનળિાં હોિી દીધરું.

આ તરફ વા્રુસેનાના મવંગ કિાનિર નોિ્નનની આગેવાની 

નીચે ઍરફોસ્નનાં ચાર હનટર મવિાનો 
કરાંચી પહોંચ્ા ં અને પેટ્ોમલ્િની 
ટાંકીઓને િશાલ ્બનાવી દીધી. 
પાડકસતાનના અટક / Attock ખાતેની 
ડરફાઇનરીને તિે જ Sui Gas Plant 
એિ ્બે વધરુ લક્્ો પર ્બૉમ્બિારો ક્યો. 
હરુિલા દરમિ્ાન રેલવેલાઇનને પણ 
સપાટાિાં લીધી, જેથી કરાંચીના પઠારી 
મવસતારોના િાલનો જથથો ્ંબદર સરુધી અને 
ત્ાથંી પૂવ્ન પાડકસતાન સરુધી પહોંચે નમહ. 
આ હરુિલાએ પ્રશ્ન જગાડ્ો કે હજારો કે 
પછી લાખો ્ૅબરલ પેટ્ોમલ્િનો ખાતિો 
નૌકાદળે ક્યો કે પછી વા્રુસેનાએ? ્બન્ે 
‘પક્ષો’એ સાહસને પોતાનરું ગણાવતા 
રહ્ા, પણ ્શ કોના ખાતે લખવો એ 

નક્ી કરવરું અશક્ હતરું. સિાન પ્રકારના ્બે હરુિલાઓ વચે્ 
સિ્નરું અંતર જૂજ મિમનટોનરું હતરું, તેથી ગૂંચવાિો અણઉકેલ 
રહ્ો. સરવાળે તો ્શ િાટેની ખેંચિતાણ ખાસ િહત્વ 
ધરાવતી ન હતી. િહત્વ તો એ વાતનરું કે હરુિલોનો ્શ 
ભારતના રાષ્ટ્રધવજના ખાતે લખા્ો હતો.              

્બાંગલાદેશની ફ્રનટ પર તો 1971ના ્રુદ્ની નો્બત 
ડિસેમ્બર 3, 1971ને ્બદલે નવેમ્બર 22, 1971ના ડદવસે જ 
વાગી ચૂકી હતી. પાડકસતાની દળો ફરી ફરીને આપણી ભૂમિ 
સરહદનો તિે જ આકાશી સરહદનો ભંગ કરતા હતા. આ 
જાતના કાંકરીચાળાનો પ્રભાવી જવા્બ દેવા ઇષ્નદરા ગાંધીએ 
આપણા સૈન્ને છૂટ આપી દીધેલી, િાટે નવેમ્બર 22િીના 
રોજ પાડકસતાનનાં ચાર સે્બર જેટ ભારતના સીિાિાિાં ઘૂસી 
આવ્ાં ત્ારે વા્રુસેનાના ઇસટન્ન કિાનિના સેનામપત ઍર 
િાશ્નલ દીવાનની ધીરજ ખૂટી અને તેિણે ચાર નેટ મવિાનોને 
રવાના ક્ાું. 

નેટના પેટાળિાં સહેજ નીચે તરફ રહેલી 30 એિ. 
એિ.ની તોપોએ ત્ણ સ્ેબર મવિાનોને વીંધી નાખ્ાં.  ચોથા 
સે્બરે તેના ઍર્બેઝ તરફ મવદા્ લીધી. ્બાંગલાદેશિાં 
પાડકસતાનનરું સૈન્્બળ અને ખાસ કરીને તેની વા્રુસેનાનરું 
કૌવત ક્ષરુલ્ક હોવા છતાં ઇષ્નદરા ગાંધીએ તે િોરચાને વધરુ 
અગત્નરું ગણેલરું, કેિ કે ્બાંગલાદેશ વહેલી તકે સવતંત્ રાષ્ટ્ર 
થા્ એિાં ભારતનરું મહત સિા્ેલરું હતરું. આથી ત્ાં ઍર 
ડિફેનસ િાટે MIG-21 તથા Gnat તિે જ ગ્ાઉનિ ઍટેક િાટે 
હનટર, MIG-21, Sukhoi-7 મવિાનોનાં સક્ૉડ્રન તહેનાત 
કરવાિાં આવ્ા ંહતાં. ˆ

કરાંચી નૌકામથક પર આક્રમણ કરનાર 
વમસાઇલ બો્ટની ્ટુક્ીના આગેિાન 

કમાન્ર બાબરુ ્ાદિ

કમાન્ર બાબરુ ્ાદિના કાફલાની Osa-1 ની વમસાઇલ બો્ટ
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નામ અને 
છાયાક િત

કાર

વધુમાં વધુ 
વજન (  �કલોમાં)

લંબાઇ મીટરમાં 

ઊયનમયાદા
( �ક.મી.માં)

શ ો

સંખ્ યા

ઝડપ ( �ક.મી.માં)

Gnat Hunter HF-24

MiG-21 Sukhoi-7 Canberra

યુ ૧૯૭૧: ભારતના લડાયક  િવમાનો

નેટ હ�ટર એચ.એફ.-24  િમગ-21 સુખોઇ-7 ક�નબેરા

ફાઇટર

૪,૧રર

૧૦.૩પ

૧,૯૧૭

૧,૯૮૪

ફાઇટર

૧૧,૧૪૩

૧૪.૦ર

૧,૧૪૪

૧,પ૬૮

ફાઇટર

૧૦,૯૮પ

૧પ.૮પ

૧,ર૬૪

૧,૩૪૪

ફાઇટર

૮,૮૩૩

૧૪.૯૩

ર,૧૧ર

ર,૦૧૬

ફાઇટર

૧૩,૮૧૬

૧૬.૭૬

૧,૬૮૯

ર,૧૯ર

બો બર

ર૪,૯૧પ

ર૦.૧ર

૮ર૮

૬,૦૬૪

બે તોપ,
રર૭  �કલોના

બે બો બ

૧પ૦ ૧પ૦ રપ ૧ર૦ ૧૪૦ પ૦

ચાર તોપ,
૪પ૩  �કલોના

બે બો બ,
ર૪ રોક�ટો

બે તોપ,
૪૯૯  �કલોના 

બે બો બ,
૧૯ રોક�ટો

૪પ૩  �કલોના
છ બો બ

ચાર તોપ,
૪પ૩  �કલોના
ચાર બો બ,
૧૯ રોક�ટો

એક તોપ,
બે  િવમાન  િવરોધી

રોક�ટો અથવા
૧૯ નાનાં રોક�ટો
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નામ અને 
છાયાક િત

કાર

વધુમાં વધુ 
વજન (  �કલોમાં)

લંબાઇ મીટરમાં 

ઊયનમયાદા
( �ક.મી.માં)

શ ો

સંખ્ યા

ઝડપ ( �ક.મી.માં)

Seberjet MiG-19 F-104

Mirage-3 Illushin-28 B-57

યુ ૧૯૭૧: પા �કસ્ તાનના લડાયક  િવમાનો

સેબર જેટ  િમગ-૧૯ એફ-૧૦૪  િમરાજ-૩ ઇ યુ િશન-ર૮ B-57

ફાઇટર

૯,૩૩૧

૧૧.ર૮

૧,૦૮૪

ર,૪૦૦

ફાઇટર

૮,૪રપ

૧ર.પ

૧,૪૪૩

ર,૧૮૪

ફાઇટર

૧૩,૦૪૬

 ૧૬.૭૬

ર,૧૧ર

ર,ર૦૮

ફાઇટર

૧૩,૪૮૧

૧૩.૭૧

ર,ર૧૭

૧,૩૪૪

બો બર

૧૯,૬૧૪

૧૬.૬૮

૭૯પ

ર,૧૬૮

બો બર

ર૪,૯૧પ

૧૯.૮૧

૯૩૧

૩,પર૦

છ મશીનગન,
બે રોક�ટો,
બે ૪પ૩ 

�કલોના બો બ

૬પ ૧૦૦ ૧પ રપ ર૬ ૩ર

ણ તોપ,
ર મોટાં રોક�ટ

બે તોપ,
ર,૯૯૯  �કલોનો

દાગોળો

આઠ મશીનગન
અને બી 

૩,૬ર૪ �કલોનો
દાગોળો

એક તોપ
અને બીં 
૧,૮૧ર 

�કલોના શસ્ ો

બે તોપ,
બે રોક�ટો તથા 
બી ૩,૯૮૭

�કલોનો દાગોળો
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