
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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દિવસનું પ્રથમ અજવાળું (સસલહટ ભારતીય ઉપખંડના 
ઇશાન ખૂણે હોવાનેે લીધે) ૪ઃ૩૦ સમસનટે એટલે કે 

બાકીના ભારત કરતા ઘણું વહેલું પથરાયું તેની આગલી સાંજે 
લેફટનનટ-જનરલ સાગતસસંહ તેમના ADC / Aide de 
Camp તથા પાયલટ સંધુ સાથે Alouette હેસલકોપટરમાં 
મેઘના નિી પાસેના કે્ત્રનું આકાશી સવકે્ણ કરવા નીકળયા. 
મનમાં એવી છાપ કે તે સવસતાર ભારતીય પ્રભુતવ નીચે હતો. 
આથી પ,૦૦૦ ફીટના લેવલે રહેલા હેસલકોપટરને ૧,૦૦૦ 
ફીટના સતરે લાવવામાં આવયું. જોતજોતામાં ગ્ાઉનડ ફાયર 
થતાં હસેલકોપટરની પાતળી ધાતુનું માળખું વીંધાવા લાગયું. 
પાયલટ સંધુને ખભામાં ગોળી વાગી. કૉ-પાયલટે કનટ્ોલ 
સંભાળી લીધા. 

સાગતસસંહની કોરના અગરતલા હેડ્ક્ાટસસે હેસલકોપટર 
પાછું ફયુું તયારે ગણતરી કરતાં ખબર પડી કે Alouetteને 
કુલ ૩૮ કાણાં પડાં હતાં. પાદકસતાનીઓ આટલી હિે 
પ્રસતકાર કરતા હોવાનું જોતાં આશ્ચય્ય લેખાય કે ભારતનાં 
બન્ે પ્રકારનાં હેસલકોપટરોએ ૩૬ કલાક િરમયાન કુલ ૧૧૦ 
ઉડ્ડયનો રયાું હતાં અને મોતની સતત લટકતી તલવાર નીચે 
પણ પાયલટોએ અસાધારણ સાહસ ખેડી બતાવયું હતું. 

ભારતે સસલહટ ખાતે  સરિગેડ મોકલી હોવાના જે 
સમાચાર BBC દ્ારા 
રિોડકાસટ કરાયા એ 
તેના સંવાિિાતાની 
ગેરસમજને આભારી 
હતા. અગરતલા 
ખાતેના કોર 
હેડ્ક્ાટસસે સરિગેડ 
નસહ, પણ માત્ર 
બટાસલયન રવાના 
કરેલી અને તેમાંય 
જવાનો બટાસલયન 
જેટલા તો ન હતા. 
કંઇ નસહ તો કમ સે 

કમ ૮૦૦ હોવા જોઇએ, પણ તેની બિલે સંખયા તેની કરતા 
અડધી પણ ન હતી. (૩ બટાસલયન = ૧ સરિગેડ.) નક્ી કે 
પાદકસતાની અફસરો પણ ‘સરિગેડ’ શબિ સાંભળી ચૂકેલા અને 
કિાચ ચોંકી પણ ગયા હતા. આ ગેરસમજને વટાવવા અને 
તેનો વયૂહાતમક લાભ મેળવવા લેફટનનટ-કન્યલ હરોસલકરે 
ગુરખાઓને છુટાછવાયા અંતરે વહેંચી િીધા. િર બે સૈસનકો 
વચ્ે ખાસસું અંતર રાખયું. રાત્રે ચોમેર અંધકાર હતાે, એટલે 
માત્ર ફાયદરંગ વખતના ચમકારા પાદકસતાનીઓને િેખાતા 
હતા. સંભવ છે કે તેમને ખરેખર એમ લાગયું હોય કે ભારતે 
સરિગેડને જ તહેનાત કરી હતી. 

દડસેમબર ૧૦ની સવારે ભારતીય વાયુસેનાનાં MiG-21 
તથા Hunter સવમાનોએ િુશમનો પર ફરી ફરીને રોકેટો 
છોડાં. લેફટનનટ-જનરલ સાગતસસંહે વધુ હેસલકોપટરો 
મોકલયા,ં જેમના માટે જોખમ હજી પણ હતું. સક્ૉડ્રન લીડર 
પુષપકુમાર વૈદ્ય નામના સસસનયર પાયલટે ખાસસો પ્રસતકાર 
વેઠવો પડો, પણ તેઓ ડગયા નસહ. એકેય વખત હેસલકોપટરને 
પાછું ન વાળયુું. 

ઉલે્ખનીય છે કે જનરલ સનયાઝીએ પાટનગર ઢાકા 
તરફના બધા માગગોને અસુરસક્ત રહેવા િીધા હતા. સવસચત્ર 
લેખાય તેવી રણનીસત મુજબ પવૂ્ય પાદકસતાનનાં એટલે કે 

હેલિકોપ્ટરમાં સવેક્ષણ કરવા નીકળેિા સાગતલસંહ (ડાબી તરફ) અને 
ગ્રૃપ કેપ્ટન ચંદનલસંહ, જેમની વચ્ે ગાઢ મૈલરિસંબંધ હતો. 

વીર ચક્ર વડે સનમાલનત થયેિા 
સ્ક્વૉડ્રન િીડર પુષપકુમાર વૈદ્ય
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બાંગલાિેશનાં ૧૦ શહેરો ફરતે દકલ્ેબંધી રચી હતી અને તયા ં
સૈસનકોની જમાવટ રાખી હતી. સનયાઝીએ ધારેલું કે તે શહેરો 
પર જયાં સુધી તેમનો કબજો રહે તયાં સુધી ભારત યુદ્ધ જીતી 
શકવાનું ન હતું. આ િરેક શહેરને તેઓ fortress / દકલ્ો 
લેખાવતા હતા. સનયાઝી એ વાત ભુલી ગયા કે ભારતનાં 
શસતિમાન ભસૂમિળ, હવાઇિળ તેમજ નૌકાિળ દ્ારા થતા 
ચોતરફી હુમલા સામે તેમનો એકેય ‘દકલ્ો’ ટકી શકવાનો 
ન હતાે. 

સસલહટની વાત કરો તો કેટલાક દિવસ બાિ આસામના 
ગુવાહાટીથી વાયુસેનાનું Caribou / કેરીબુ પ્રકારનું ધીમી 
ગસતનું પલેન ભરપૂર શસત્રસરંજામ સાથે 
સસલહટના આકાશમાં પહોંચીને ર,૦૦૦ 
ફીટ ઉપરથી પેરાશૂટ વડે ઢગલાબંધ 
શસત્રસરંજામ ભારતીય જવાનોને 
ઉપલબધ કરાવાનું હતું. પાદકસતાની 
બટાસલયને તયાર બાિ પીછેહઠ રયા્ય 
સવના આરો રહેવાનો ન હતો. લડાઇનું 
મેિાન છોડતી વખતે તેમણે મેઘના 
નિી પરનો મોટો પુલ ફૂંકી િીધો, જેથી 
ભારતીયો ૩,૬૬૦ મીટર પહોળી તે 
નિીને ઓળંગી શકે નસહ. લેફટનનટ-
જનરલ સાગતસસંહે જો કે હસેલકોપટર 
વડે આકાશી ‘પુલ’ રચયાે અને હજારો 
જવાનોને સામે કાંઠે પહોંચાડી િીધા. 

આ બધો સમય ભારતીય 
નૌકાિળની આક્રમક કાય્યવાહી 
ચાલુ હતી. દડસેમબર ૩-૪ની રાત્ર ે
રસશયન Osa વગ્યની સમસાઇલ 
બોટના કાફલાએ પાદકસતાનના 
કરાંચી બિંર પર હુમલો કરી પાક 
નૌકાિળના શાહજહાં, મુહાફીસ, 
ખૈબર વગેરે યુદ્ધજહાજોને 
ડૂબાવયાં અને તદ્ઉપરાંત Venus 
Challenger નામના પરિેશી 
જહાજને પણ સનશાન બનાવયું. 

એક ઘટનાને લગતો રોચક 
પ્રસંગ પહેલાં નોંધી લઇએ. 
૧૯૭૧નું ભારત-પાક યુદ્ધ 
સમાપ્ત થયા પછી રસશયન 

નૌકાિળના સેનાપસત અૅડસમરલ ગોશ્યકોવે ભારતની મુલાકાત 
લીધી. સમસાઇલ બોટના કમાનડરોને મળયા અને શાબાશી 
આપી કે ભારતીયો રસશયન સમસાઇલ બોટને આટલી પ્રભાવી 
રીતે વાપરે એ જાણી ખિુ રસશયન નૌકાઅફસરોને અંચબો 
થયો હતો. અૅડસમરલ ગોશ્યકોવ કમાનડરોને રીતસર ભેટ્ા 
અને જણાવયું કે રસશયન નૌકાિળ સાહસસક ભારતીયો માટે 
ગવ્ય અનુભવી રહં્ હતું. અૅડસમરલ ગોશ્યકોવના (અનુવાદિત) 
શબિોઃ ‘You boys have used our missile boats 
better than we could ever have imagine even 
in our wildest dreams. Well done and heartiest 

congratulations!’ 

નૌકાિળના વેસટન્ય કમાનડના 
સેનાપસત વાઇસ-અૅડસમરલ એસ. એમ. 
કોહલીએ દડસેમબર ૩-૪ની રાત્રે કરાંચી 
પરના હુમલા પછી બીજું આક્રમણ 
કરાંચીની પ સશ્ચમે મકરાણ દકનારા પર 
કરવાનો પલા ન બનાવયો હતો. હુમલા 
માટે દડસેમબર ૯-૧૦ની રાત તેમણે 
પસિં કરી હતી. જાજરમાન કિની ક્રૂઝર 
મનવાર Mysore ઉપરાંત દડસટ્ોયર 
Ranjit અને સરિગેટ Betwa એમ વધુ 
બે જહાજો પસિં કરાયા હતાં. યોજના 
અનુસાર Mysore અને Ranjit 
જહાજોએ મકરાણના જીવાની / Jivani 

ભારતીય વાયુસેનાનું DHC-4 Caribou લવમાન કેનેડડઅન બનાવ્ટનું હતું. 
કેનેડામાં થતા કેડરબૂ પ્ાણીના નામે ઓળખાતું હતું. કેનેડા બહુ લવશાળ દેશ, 
તેથી પડરવહન મા્ટે આવાં ૩૦૦ કરતાં વધુ પિેન કેનેડાએ બનાવયાં હતાં.

રલશયન નૌકાદળના સેનાપલત 
અૅડલમરિ ગોશ્શકોવ Osa લમસાઇિ બો્ટના 

ભારતીય સાહલસકો પર વારી ગયા



5
?u

f8
 y

f>
 u

fi
f]+ k

[p p p p

 350/-
(̀ÕùVËõÉ

 Ç
ëÉ

ý ±
á

Ã
)

Î
@Ö

 14 ìØä
ç

Ü
ë_ 

ÕëìÀ
VÖ

ëÞ
Þ

ë É
õHëõ 

Ú
õ Ë<À

Íë À
ßí Þ

ëAÝ
ë ±

õ 
1971Þ

ë Û
ëßÖ

-ÕëÀ
 Ý

ð©
Þ

í ç
IÝ

À
×

ëÞ
ð_ 

Þ
Ã

õLÄ ìä
É

Ý
Þ

í À
á

Ü
õ á

Â
ëÝ

õá
ð_ 

Ú
õVË-ç

õá
ß ÕðVÖ

À
...

 À<á 23 ÕþÀßHëùÞ
í ç

â
_Ã

 Ýð©
À×ë ˆ

ç
_AÝëÚ

_Ô ìÇ
hëù, Þ

Àå
ë Ö×ë ±

ëÀòìÖ±
ù ˆ

å
j

ëùÞ
í ±

ë�
ÝýÉ

Þ
À ÜëìèÖí ˆ

 

±
ëÉ

õ É
 w

w
w

.h
a

rs
h

a
lp

u
b

lic
a

tio
n

s
.in

 Õß×í ±
ùÞ

á
ë³

Þ
 Â

ßíØù.



5

કહેવાતા મથક પર તોપમારો ચલાવવાનો હતો, જયારે 
Betwa ના કેપટનને ગવાિર બંિર પર સનશાન તાકવાનું કાય્ય 
સોંપાયું હતું. 

હુમલા માટે આગળ વધતા કાફલા માટે પાદકસતાનનો 
મકરાણ કાંઠો આશરે ૯પ દકલોમીટર છેટે રહ્ો તયારે એક 
માલવાહક જહાજ નજરે ચડું. જહાજ પાદકસતાનનું MV 
Madhumati નામનું હતું. (MV = Motor Vessel). 
થોડીવાર પછી એ જહાજે કરાંચી બંિરને પાઠવેલો સંિેશો 
ભારતીય મનવારના રેદડયો ઑપરેટરે ઝીલયો. સંિેશો 
ચેતવણીસૂચક હતો, જેનો અથ્ય એ કે પાક નૌકાિળને ભારત 
દ્ારા મકરાણ પર હુમલો થતાે હોવા અંગે સાબિા કરી િેવાયું 
હતું. 

ભારત માટે પદરસસથસત અચાનક 
સવપરીત બની. હાજરી ખુલ્ી પડી 
ગયા પછી હવે અૅટેક કરી શકાય 
નસહ. હુમલો માંડી વાળવામાં 
આવયો. જો કે આશ્ાસન ઇનામ 
તરીકે ભારતીય કાફલાએ MV 
Madhumati ને કબજે લીધું. એક 
આરબ dhow વહાણને પણ જપ્ત 
કરવામાં આવયું, જેમાં િાણચોરીનું 
પુષકળ સોનું હતું. (આરબો 
લાક્સણક રચનાનું જે નાનકડા કિનું 
વહાણ બાંધે તેને અરબી ભાષામાં 
dhow / ધાઉ કહે છે.) સોનું 
િુબઇના સોિાગરનું હતું. યુદ્ધના 

અંતે ભારતે િુબઇ પ્રતયે શુભેચછાની ભાવના િાખવવા તે માલ 
પાછો સુપરત કરી િીધો. પાદકસતાની માલવાહક જહાજ સાથે 
કાફલો દડસેમબર ૧૩ના રોજ મુંબઇ પાછો ફયયોં.

સવવરણ આગળ ચલાવતા પહેલાં વયૂહાતમક રીતે બહુ 
અગતયનો મુદ્ો અહીં નોંધવો રહ્ો. ભૂસમિળના General 
Officer Commanding 4 Corps લેફટનનટ-જનરલ 
સાગતસસંહને પોતાના જ આમમી સામે વષગો થયે ફદરયાિ હતી. 
લડાઇ વખતે આમમી એટલે કે ભસૂમિળ પોતાની સટ્ેટેજીમાં 
વાયુસેનાને યોગય સથાન આપતું ન હતું. સૈનયની તે બને્ 
પાંખોએ પ્રતયેક સંઘષ્ય પરસપરના સહયોગમાં ખેલવો જોઇએ, 
પણ ભૂસમિળના ઘણા અફસરો વાયુસેના સાથે તારતમય 
બેસાડતા ન હતા. એક સરસ િાખલો સાગતસસંહે ટાંરયો. 
સરેરાશ ૭૦,૦૦૦ જવાનોની બનેલી િરેક Corps માં 
વાયુસેનાનું Tectical Air Center / TAC સંલગ્ન હોય, પરંતુ 
તેના કમાનડરને સત્ા કશી નસહ. કોર કમાનડર પોતે TAC નો 
સહયોગ માગે તો જ તેને આપવાનો થાય એ જાતની પ્રથા 
વષગો થયે ચાલી આવતી હતી. લેફટનનટ-જનરલ સાગતસસંહને 
આવી પ્રથા સામે વાંધો હતો. આ મંતવય જોડે પૂરેપૂરા સહમત 
એવા ઇસટન્ય કમાનડના મુખય સેનાપસત લેફટનનટ-જનરલ 
જગસજતસસંહ અરોરાએ પ્રથાને બાજુ પર મૂકી િીધી. 

બાંગલાિેશનો નકશો જરા પાછો તપાસો. જનરલ 
સનયાઝીએ જે ૧૦ ‘દકલ્ાઓ’ પર મિાર રાખેલો તેમાં જૈસોર 
શહેર ઢાકા પછી અગ્ીમ સથાને હતું. ભારતીય વાયુસેનાનાં 
કેનબેરા, નેટ, હનટર, સુખોઇ અને સમગ-ર૧ સવમાનોએ 
વારાફરતી હુમલા પર હુમલા કરી તયાંની પાદકસતાની ફોજનો 
ખુરિો કાઢી નાખયો. પ સશ્ચમ બંગાળમાંથી ભારતીય સેના 

પાડકસ્તાનના મકરાણ ડકનારા નજીક ભારતીય નૌકાકાફિાએ જપ્ત કરેિા
 MV Madhumati માિવાહક જહાજને મુંબઇ િાવી દેવામાં આવયું. 

અરબી સમુદ્ર ભારતની આણ નીચે હતો.

ભૈરવ બઝાર

અગરતલા

ક�િમલ્ લાચાંદપુર

c[L,fsf[58zf[ jf0[ zrfjffdff+ vffjf[,ff[ cjff. 5f],f
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ગંગા(પદમા)

રાયપુર
નરસગડી

આશુગંજ

માણેકગંજ

બ્રાહ્મણબા�રઆ

મેથીક��ડી
(ર�લ્ વે  ટ�શન)
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ર૪  �ક.મી.
રર   �ક.મી.
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મેઘના નદી ોિસંગ

‘હ� િલ �બ્રજ’

હ� િલકો ટરોની ટુકડીએ આકાશી 
‘પુલ’ રચી ભારતીય જવાનોને 
મેઘના નદી પાર કરાવી દીધી

‘હ� િલ �બ્રજ’
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જૈસોર પહોંચી. જૈસોરથી ઢાકા જવું મુશકલે હતું, 
કારણ કે વચે્ અવરોધક પિમા નિીનો અતયંત 
પહોળા વયાપનો પટ હતો. જગસજતસસંહ અરોરાએ 
તેમજ સાગસતસંહએ સાંકસેતક કૉડમાં મસલત કરીને 
યસુતિભયગો પલાન ઘડી કાઢ્ો. હવાઇિળ પાસે 
છત્રીસૈસનકો / paratooppers મોટી સંખયામાં 
હતા. આ યસુનટનું કેનદ્ર આગ્ા હતું. સાગતસસંહ 
પોતે ભૂતકાળમાં તે યુસનટનો ચાજ્ય સંભાળી ચૂરયા 
હતાં. (જૂૂઓ અંક નં. ૩૧૬.) આથી તેમણે પિમા 
નિીનો અવરોધ ટાળવા છત્રીસૈસનકોને ઢાકાની 
ઉત્રે ટાંગેઇલ / Tangail ખાતે paradrop 
કરવાનો સનણ્યય લીધો. યોજના પ્રમાણે 7 તથા 8 
Para Battalions ના છત્રીસૈસનકોને બેટલરિનટ 
પર લાવી િીધા. (છેલ્ા પેઇઝ પર આપેલ નકશામાં 
ટાંગેઇલ જુઓ.) આ સથળ પસિં કરવામાં આવયંુ 
તેનું ખાસ કારણ હતું. જનરલ સનયાઝીએ ટાંગેઇલને મહત્વનું 
નહોતું ગણયું, એટલે તયાં પાક લશકરી જમાવટ પાંખી હતી. 
ટાંગેઇલ મોટું ગામ હતું, શહેર નસહ. પદરણામે શસત્રસજ્જ 
છત્રીસૈસનકોએ ઢાકા સુધી પહોંચવા માટે ઝાઝો સંઘષ્ય કરવો 
પડે તેમ ન હતો. લેફટનનટ-જનરલ સાગતસસંહની ટુકડીઓ 
પણ હસેલકોપટરો દ્ારા મેઘના નિી ઓંળગીને ટાંગેઇલ પાસે 
આવી પહોંચી હતી. 

હવાઇિળના paratooppers ને ઉતારવાનો પલાન 
એકિમ ગુપ્ત રાખવામાં આવયો. પાદકસતાનીઓને આશ્ચય્યનો 
તેમજ આશ્ચય્ય કરતા ચાર ચાસણી ચદડયાતા આધાતનો 
સજ્જડ આંચકો િેવાનો હતો. હવાઇિળના વાહતુક સવમાનોએ 
ટાંગેઇલ ખાતે બધું મળી ૭૮૪ છત્રીસસૈનકોને ઊતાયા્ય. આ 
દ્રશયનો ફોટોગ્ાફ લેવા માટે સૈનયનો એકેય તસવીરકાર 
ટાંગેઇલમાં ન હતો, એટલે પાદકસતાની લશકરી છાવણીમાં 
ફફડાટ શી રીતે ફેલાવવો તે પ્રશ્ન જાગયો. એક ચાતુરીભરી 
યસુતિનો આશરો લેવામાં આવયો. કોને તે સૂઝી તે શી ખબર, 

પણ વાત એમ બની કે ઘણાં વષ્ય પહેલાં આગ્ા ખાતે યોજાયેલી 
ક્ાયતમાં સેંકડો છત્રીસૈસનકોને paradrop કરાયા હતા અને 
તે ફોટોગ્ાફ વાયુસેનાના સગં્હમાં હતો. 

આ ફોટોગ્ાફ ટાંગેઇલ વખતનો હોવાનું ધુપપલ ચલાવી 
તે સમાચાર માધયમનો પૂરો પાડવામાં આવયો. સરિટનના 
The Times તથા Daily Mail જેવાં વત્યમાનપત્રોએ તેમજ 
અમેદરકાનાં The New York Times જેવાં િૈસનકોએ તે પ્રથમ 
પાને છાપયો. ફોટોગ્ાફે ઢાકામાં લશકરી આયોજકોની રહી 
સહી સહમંત ભાંગી નાખી. વળી પાછું થયું એવું કે આયોજકો 
ઢાકાના ગવ્યનર હાઉસમાં ચચા્ય કરી રહેલા તે જ વખતે 
ભારતીય ફાઇટર-બોમબસસે જાસૂસી દ્ારા તેમની હાજરી અંગે 
પ્રાપ્ત થયેલી બાતમીનો લાભ ઊઠાવયો. રોકેટો અને બોમબ 
વડે ગવ્યનર હાઉસને ખતમ કરી નાખયું. અમુક જણા માયા્ય 
ગયા, બાકીના તેમના સદ્નસીબે બચયા અને બીજે જતા રહ્ા. 
િરમયાન લેફટનનટ-જનરલ સાગતસસંહના જવાનો ઢાકા તરફ 
જવા નીકળી પડા હતા. ˆ 

આ ફાે્ટોગ્ાફ ભારતની સ્ટ્ે્ટેલજક બાજીમાં હુકમનો એક્ો હતો. પાડકસ્તાનીઓનાં 
બધાં ગંજીપાનાને તેણે કાપી નાખયા. િડાઇમાં બહાદુરી કરતાં લવશેષ મહત્વ 

કયારેક બુલધિમતાનું ગણાય તેનો દાખિો તેણે પૂરો પાડ્ો. 
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 �કશનગંજ

ક�ચ િબહાર

ધુબુરી

સઇદપુર
લાલમિનર 

હાટ

�દનાજપુર
ર�ગપુર

તુરા

સુનમગંજ િસલહટ 
બોગરા

રાજશાહી

જમાલપુર

માયમેનપુર

નતોર

ટાંગૈલ

મૌલવી બઝાર

મુશદાબાદ
ભૈરવ બઝાર

હબીબગંજ

અગરતલા

ઢાકાફરીદપુર
નારાયણગંજ

ક�િમલ્ લા
ચાંદપુર

મગુરા

જેસોર

ખુલના

કલકા 
(કોલકાતા) િચાગગ

કોક્સ બઝાર

ચાલના
ભોલાબા�રસાલ

પતુઆખલી

દોહાઝરી

હટલા

પબણા સાગરબીલ

રામગઢ

ગંગા

મેઘના

જ
મ

ુન
ા

પુ

બં  ગા  ળ  નો 
ઉ  પ  સા  ગ  ર

5ffLs;tffgf 5fz kTfl;f{Lgfsf[ ef[ufl k/5?5f+rfgfl 5f;tff/

 િસ િલગુડી

ઠાક�રગાઁવ

કમાલપુર

માધુપુર

શમશેરનગર

એતામ

ચારખાઇ
ખાદીમનગર

સીલગ

ફ�ની

કાલીગંજ

ક�ષ્ ણનગર

તેજગાઁવક�શ્ તીઆ

દાવક�

ભારતે એટ�ક કર�લ સ્ થળો

પાક એરબેઝ

પાક એરસ્ ીપ

બોયરા

ભા  ર  ત

ભા

ર

ત

પૂ  વ   પા    �ક  સ્ તા  ન
મેઘ

ના

ગંગા(પદમા) ભાતપરા


