
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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ડિસેમ્બરની ૧૧મી તારીખનો ઘટનાક્રમ નોંધતા પહેલાં 
૧૦મી તારીખના એ ્બનાવો અંગે વાત કે જેમને 

વર્ણવવાનું ્બાકી રહી જવા પામ્ંુ. હવાઇ દળના વેસટન્ણ 
કમાનિના અૅર માર્ણલ એમ. એમ. ઇનનજનન્રે જાહેરાત કરી 
કે આરરે ર૦૦ ફાઇટર-્બોમ્બસ્ણ ધરાવતા પાડકસતાને તેનાં 
રપ% જેટલાં નવમાનો ગુમાવી દીધાં હતાં. હવાઇ દળો પૂરતો 
ડિસેમ્બરની ૧૦મી તારીખ સુધીનો ડરપોટ્ણ જોવા ્બેસો તો 
પાડકસતાનનાં તોિી પાિવામાં આવેલાં નવમાનોની સંખ્ા ૭૭ 
હતી, જ્ારે ભારતે ૩૭ નવમાનો ગુમાવ્ાં હતાં. ભારતી્ 
વા્ુસેનાએ જે નવમાનો તોિી પાિેલાં તેમના ઉપરાંત ્બીજા ં
કેટલાંક પર પાક અૅર્બેઝ પર નન નષ્ક્ર્ હતાં, કેમ કે ભારત 
પરના હુમલા વખતે નુકસાન પામેલાં તે નવમાનોનું સમારકામ 
કરવા માટે પાડકસતાન પૂરતી સંખ્ાના તેમજ સક્ષમ ટેનનિશ્નો 
ધરાવતું ન હતું. જોઇએ તેટલા પ્રમારમાં અને જોઇએ તેટલા 
પ્રકારના સપેર પાટસ પર નનહ, તેથી હુમલા ્બાદ જખમ સાથે 
પાછા આવેલા પલેનનો તૂટેલો પાટ્ણ ્બદલીને કામ ચાલી જા્ 
એવી નસથનત વખતે પર પાક વા્ુસેના મજ્બૂરી અનુભવતી 
હતી. 

પડરરામ એ આવ્ું કે ડિસેમ્બરની ૩જી તારીખથી રરૂ 
કરીને ડિસેમ્બર ૧૦મી તારીખ સુધીમાં માત્ર ૭ ડદવસ ્બાદ 
પાડકસતાનનું વલર આક્રમકને ્બદલે ધીમે ધીમે રક્ષરાતમક 

થવા લાગ્ંુ. ્બને ત્ાં સુધી રાત્રે અંધકાર દરમ્ાન હુમલા 
કરવા એ તેનો નવો ‘વ્ૂહ’ હતો. ભારત પાસે પાક વા્ુસેનાની 
સરખામરીમાં ફાઇટર-્બોમ્બસ્ણની સંખ્ા લગભગ અઢી ગરી 
હતી, ટેકનનશ્નો પૂરતી સંખ્ામાં હતા અને નવમાનોના 
પ્રકારો વળી અનેક હોવાને લીધે એક નનહ તો ્બીજા પ્રકારનું 
નવમાન સરહદપાર નમરન પર મોકલી રકાતું હતું. 

આ જમા પાસાને લીધે ભારતના આક્રમક વલરમાં ફરક 
પડ્ો નનહ. ડિસેમ્બર ૧૦મી ના રોજ પાડકસતાનના હૈદરા્બાદ 
ડિનવઝનમાં ભારતી્ હવા્બાજોએ નમરપુર ખાસ / Mirpur 
Khas પાસેની રેલવેલાઇન તોિી નાખી અને માર્ણનલંગ ્ ાિ્ણનો 
પર નાર ર્્યો. લશકરી ગુડસ ટ્ેનો તે રેલવેલાઇન દ્ારા પૂવ્ણ 
પાડકસતાન માટેનો રસત્રસરંજામ કરાંચી ્ંબદરે પહોંચાિતી, 
પર ભારતે કરેલા અૅટેક પછી તે વ્વહાર અટકી જવા પામ્ો. 

પવૂ્ણ પાડકસતાનના (્બાંગલાદરેના) ફ્રનટ પર પર ભારતી્ 
વા્ુસેનાએ પોતાનો તરખાટ ચાલુ રાખ્ો. ઢાકાના રેડિઓ 
સટેરન ઉપરાંત અન્ ત્રર  રેડિઓ ટ્ાનસમીટરોને રોકેટો વિે 
નષ્ટ ર્્ાાં. તારીખ ૧૦મી ના ર૪ કલાક દરમ્ાન ભારતનાં 
HF-24, Hunter તથા MiG-21 નવમાનોએ રોકેટો અને 
્બોમ્બ વિે મધ્મ કદનાં ૬ તથા નાના કદનાં ૧૦ જહાજોને, 
નાની-મોટી ૭ ગન ્બોટને તથા ૧૧ મોટર ્બોટને ખુવાર કરી 
દીધાં. આ નૌકાઓ, જહાજો તથા ્બોટ જુદી જુદી નદીઓ 
પર હંકારી રહાં હતાં. ્બાંગલાદેરમાં ્ાને પૂવ્ણ પાડકસતાનમાં 
આંતડરક જળવ્વહાર એટલા મોટા પા્ે ચાલતો કે જહાજોની 
અને મોટર ્બોટની સંખ્ા હજારોમાં ગરા્ એટલી હતી.  

ભનૂમદળના લેફટનનટ-જનરલ સાગતનસંહની 4 Corps 
નવરે હવે ડ્ામેડટક નવવરર આગળ ચલાવવાનું છે, પર 
તે પહેલાં ભારતી્ વા્ુસેનાના ભુજ અૅર્ેબઝ પર રત્રનુા 
આક્રમર વખતે ્બનેલી ઘટનાઓ તપાસીએ. ઘટનાઓ 
ઉલ્ેખની્ છે, માટે થોિું નવષ્ાંતર કરીને પર નોંધ લેવી 
આવશ્ક છે. ભુજને ડિસેમ્બર ૧૧મી કે ્બીજી એકે્  તારીખ 
લાગુ ન પાિી રકા્, કેમ કે ડિસેમ્બર ૪ પછીના ઘરા ખરા 
ડદવસો તેના માટે અનનિપરીક્ષાના રહા. વાસતવમાં એમ 

ભૂજના અૅરબેઝ પર રન-વેનું સમારકામ કરવા જે કણબી પટેલ સ્ત્ીઓ 
દિવસરાત મથી તેમના વવશેની દિલમ શેડકઢા િૂધને સ્કકૉચ જેવી હતી.
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કહેવાનું થા્ કે અનનિકાંિના રહા. ૪થી ડિસેમ્બરે ભારતી્ 
વા્ુસેનાએ કરાંચી પર હવાઇ અૅટેક ર્્યો હતો અને તેનું 
પાડકસતાનને તેજા્બી ડરએકરન આવ્ું હતું, જે આમ તો 
ફફિાટના સવરૂપનું હતું. કરાંચીથી એકદમ નજદીકી ભારતી્ 
અૅર્બેઝ હો્ તો એ ભુજનું, માટે પાક નવમાનોએ મોટા પા્ે 
ભુજ પર આક્રમર ર્્ુાં. હાઇ-એક�પલોનઝવ ્બોમ્બ ઉપરાંત 
અગનજ્ાળા ફેલાવતા નેપામ ્બોમ્બ પર ફેંર્્ા. ભુજના 
રન-વેને સખત નુકસાન પહોંચ્ંુ. પાડકસતાનના સંદભભે ભુજ 
અૅર્બેઝનું ભૌગોનલક સથાન મોકાનું હોવાનું લીધે રન-વેને 
તાતકાનલક દુરસત કરી નાખવાનું જરૂરી હતું. આ કામ માટે 
ઘરા મજૂરોની જરૂર હતી. કઇ રીતે અને ર્્ાંથી એકઠા 
કરવા તેની મૂંઝવર અનુભવતા કમાનનિંગ ઑડફસરે નજલ્ા 
કલેર્ટરનો સંપક્ક ર્્યો અને સહા્ માગી. કલેર્ટરે ભુજના 
કર્બી પટેલોનો સંપક્ક ર્્યો, જેઓ ્બાંધવામાં આવી રહેલાં 
નવાં મકાનોના ચરતરમાં મજૂરીકામ કરી રોજીરોટી મેળવતા 
હતા. આમાં વધુ ભાગે મનહલાઓ હતી. નજલ્ા કલેર્ટરે 
રોકેલી ્બસ દ્ારા તેઓ અૅર્બેઝ પર આવી પહોંચી.

પાડકસતાન અૅર ફોસ્ણએ ૧૪ ડદવસ સુધી ભુજ પર ૩પ 
વખત હુમલા ર્્ાાં, રર રોકેટો વિે મારો ચલાવ્ો અને ્બધું 
મળી ૯ર ્બોમ્બ ફેંર્્ા. આમાં કેટલાંક નેપામ ્બોમ્બ હતા. 
રન-વેના ચોતરફના નવસતારને ભિકે ્બાળ્ું. ૧૯૭૧ના ્ુદ્ધ 
વખતના આપરા વા્ુસેનાપનત અૅર ચીફ-માર્ણલ P. C. Lal 
એ તેમનાં My years with the IAF પુસતકમાં લખ્ું છે 
કે કર્બી પટેલે સત્રીઓ રન-વેના સમારકામમાં એકધારી 

મચેલી રહી અને ભુજ 
અૅર્બેઝને વાપરવા્ોગ્ 
રાખ્ુ. આ શ્રમ્જ્ઞમાં કર્બી 
પુરૂષોએ પર ભાગ લીધો. 
હવે અૅર ચીફ-માર્ણલ પી. 
સી. લાલના રબદોોઃ ‘Then 
came the question of 
payment. The Air Force 
CO of the station and 
the DC asked, 'How 
much?' Their reply 
was, 'Nothing, thank you.' But why? If our men 
are prepared to lay down their lives for our 
country, the least that the Kanbi Patels can do 
is to contribute their labour for the same thing.' 
But how could the Air Force thank them? The 
DC suggested, take a few baskets of fruits and 
sweets to their temple and offer them to God 
and their Guru Narayan Swamy who taught them 
simple living and honest work. That was done 
and then the fruits and sweets were distributed 
as prasad. Wish that there were more followers 
of Guru Narayan Swamy all over India.

પાડકસતાન સાથે વહેલું મોિુ ્ુદ્ધ ખેલવાનું થા્ એ નક્ી 
જરા્ા પછી ભારતે રરનીનતનું જે આ્ોજન ર્્ુાં તેમાં ચીનના 
સંભનવત વલરને ખાસ ધ્ાનમાં લીધું. ભારતને ચીમકી તો 
અમેડરકા તથા નરિટને પર આપેલી (પાડકસતાનની સહા્ 
માટે છેવટે પોતાના ્ ુદ્ધજહાજો મોકલેલા), પરંતુ ચીનની વાત 
જુદી હતી. પવૂ્ણ પાડકસતાન હંમેરાં ઇસલામા્બાદની એિી નીચે 
રહે તે માટે સરમુખત્ાર જનરલ ્ાહાખાનની મદદે જવામાં 
ચીનનો વષયો થ્ે waiting list પર રહેલો ્બહુ મોટો સવાથ્ણ 
પૂરો થા્ તેમ હતો. 

‘સફારી’ તેના અંક નં. ૩૧૬માં 20 માં પાને છાપી ચરૂ્્ું તે 
નકરો અહીં ફરી વખત રજૂ ર્્યો છે. ઇરાન ભારતને ્બાકીના 
ભારત સાથે જોિતો અને ્થા્ણથ ઉપમા મુજ્બ Chicken's 
Neck તરીકે ઓળખાતો નસનલગિુી કોરીિોર નામનો પટ્ો 
માત્ર રર ડકલોમીટર પહોળો છે. આ પટ્ાને જો ચીન લશકરી 
આક્રમર વિે કાપી નાખે તો Chicken's Neck ને એટલે કે 
મરઘીની િોકને તેરે મરોિી નાખી સમજો. આસામ, મેઘાલ્, 

અૅર ચીિ માશ્શલ પી. સી. લાલ એ જ કે 
જેમણે વર્ષો પહેલાં વાયુસેના માટે નેટ વવમાનો 

ખરીિવાની ભલમણ કરી હતી. 
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નાગાલૅનિ, નત્રપુરા, નમઝોરમ, અરુરાચલ 
પ્રદેર વગેરે તમામ રાજ્ો ભારત ગુમાવી 
દે. નસનક્મ ભારતનું રાજ્ તો ૧૯૭પમાં 
્બન્ું, એટલે ૧૯૭૧માં તે કમજોર સવતંત્ર 
દેર હોવાને લીધે ચીનને તેની આરપાર 
પોતાનું લશકર મોકલવામાં ખાસ અવરોધ 
જરા્ નનહ. આ સંજોગોમાં ૧૯૭૧નાં 
્ુદ્ધ માટે રરનીનત ઘિતી વખતે ચીનને 
કેનદ્રમાં રાખવું આવશ્ક ્બન્ું. 

એક વાતે ભારત સદ્નસી્બ રહ્ં. 
નહમાલ્માં નર્ાળો નહમવષા્ણ સાથે 
નવેમ્બરમાં ્બેસે, પર ૧૯૭૧માં 
મોસમમાં પલટો મોિે રહીને આવ્ો. 
હવામાનરાસત્રીઓની આગાહી મુજ્બ 
પ્રથમ નહમવષા્ણ ડિસેમ્બર ૮ પહેલાં થા્ તેવાં નચહ્ો જરાતાં 
ન હતાં. નહમવષા્ણ, અકથ્ ઠિંી અને વખતોવખત થતા 
નહમઝંઝાવાત માગયોને ્બંધ કરી દે. આથી ચીન ઇસલામા્બાદના 
પિખે રહીને પૂવ્ણ પાડકસતાનના મોરચે ્ુદ્ધમાં ઝંપલાવે તેવી 
સંભાવના ઘટી જવા પામી. ભૂનમદળના સેનાપનત સામ 
મારેકરાની દ્ર નષ્ટએ તે મોટી રાહત હતી. આમ છતાં ચીન 
પર આંધળો ભરોસો મૂકી દેવાનું પર ્ોગ્ ન હતું. આથી 
ભારતે એકે્ જાહેરાતમાં એવો સંકેત ન આપ્ો કે તેનું લશકર 
ઢાકાને જીતવા માગતું હતું. ભારતનું લક્્ જો ઢાકા હો્ તો 
સાદા સમીકરર મુજ્બ તો સમગ્ર પૂવ્ણ પાડકસતાનને તેનું લક્્ 
ધારી લેવા્,  માટે એ રાજધાનીનો ઉલ્ેખ ન કરવામાં જ 
સાર હતો. જો કે હવામાનખાતાની આગાહી સાચી ઠરી અને 
ડિસેમ્બર ૮, ૧૯૭૧ ના રોજ નહમાલ્ના 
પવ્ણતોમાં  નહમવષા્ણનો આરંભ થ્ો ત્ારે 
જનરલ સામ મારેકરાએ ઢાકાને પોતાની 
વ્ૂહરચનામાં મધ્સથાને મરૂ્્ું.

ઢાકા તરફ આગળ વધવાનું નમરન II 
Corps ના  સેનાપનત લેફટનનટ-જનરલ 
તપીસવર રૈનાને સોંપવામાં આવ્ું હતું, 
પરંતુ તે ઓ  ઑગસટ, ૧૯૭૧માં નક્ી 
થ્ેલા જૂ ના  વ્ૂહાતમક પલાનને વળગી 
રહા. ગરતરીમાં ચીનનો ્બાકાત રાખતો 
નવો પલાન તેમની જારકારી ્બહાર રહેલો 
તેવું નહોતું, છતાં અમુક ટીકાકારોના મતે 
જિતાભ્ુાં વલર રાખ્ું. હકીકતે લેફટનનટ-
જનરલ રૈનાને ડિસેમ્બર ૮, ૧૯૭૧ ના 

ડદવસે જ નવા પલાન અંગે માનહતગાર કરી 
દેવા્ા હતા. ્બદલા્ેલી એ ્ોજના મુજ્બ 
તેમરે આરરે ૭૦,૦૦૦ જવાનોની ફોજ 
સાથે ઢાકા તરફ ધસી જવાનું હતું. રા માટે 
તેમરે એમ કરવાનું ટાળ્ંુ તે કહેવું મુશકેલ 
હતું. શ્રીનગરમાં જનમલેા કાશમીરી પંડિત 
રૈના ૧૯૭પમાં જો કે ભારતના સેનાપનત 
્બનવા માટે ્ોગ્ ઠ્ાાં. 

આ લેફટનનટ-જનરલ કરતાં તદ્દન 
નવપરીત માનનસક ઢાંચો 4 Corps ના 
સેનાપનત લેફટનનટ-જનરલ સાગતનસંહનો 
હતો. કઇ રીતે તેમરે આગામી દાવ 
ખેલ્ો તે સપષ્ટ કરતો નકરો ધ્ાનપૂવ્ણક 
તપાસો. નકરા મુજ્બ નસલહટ છેક ઇરાન 

ખૂરે અને તેમનું Corps headquaters નત્રપુરા રાજ્ના 
અગરતલામાં, જ્ાંથી તેમરે ઢાકા તરફનો માગ્ણ પકિવાનો 
હતો. ઢાકા પહોંચવાનું નમરન લેફટનનટ-જનરલ રૈનાને 
સોંપવામાં આવેલું, માટે લશકરી નરસત મુજ્બ સાગતનસંહ 
આમમી હેડકવાટ્ણસના ફરમાનનો અનાદર કરી રકે નનહ. જુદી 
રીતે કહો તો ઢાકા પહોંચવું એ તેમના કા્્ણક્ષેત્રમાં આવતું ન 
હતું. દનક્ષરના નચત્ાગોંગને તેમરે નનરાન ્બનાવવાનું હતું. 

આમ છતાં સાગતનસંહ જેટલું મનોમંથન કરતા ગ્ા 
એટલું તેમના મગજમાં સપષ્ટ થતું ગ્ું કે ચીનની નન નષ્ક્ર્તાના 
ભરોસે ્ેબસી રહેવા્ નનહ, એટલે વહેલામાં વહેલી તકે ઢાકાને 
ક્બજે લેવું જોઇએ. રાજસથાનના સાગતનસંહ આમે્ સવતંત્ર 
નમજાજના રાઠોિ, એટલે લશકરના સથાનપત  નન્મો સાથે 

તેમનો મેળ જામતો ન હતો. નચત્ાગોંગને 
ભુલી તેમરે પોતાના સૈન્ને અખૌરા તરફ 
વાળ્ંુ. (નકરામાં અખૌરાનું સથાન જુઓ). 
અખૌરાથી આરુગંજ તરફ કૂચ ચાલુ રાખી. 
અારરે ૭૦,૦૦૦ જવાનોની ્બનેલી 
Corps માં 8 Mountain Division હતી, 
જેનું નેતૃતવ મેજર-જનરલ કે. વી. કૃષ્રરાવે 
લીધું હતું. (8એ નં્બર છે, સંખ્ા નથી.) 
વધુમાં 57 Mountain Division મેજર-
જનરલ કેનેથ ગોનસાનલવસની લીિરનરપ 
નીચે હતી. નકરામાં ્બતાવ્ું છે તેમ 
(ટૂંકાક્ષરો મુજ્બ) 57 DIV ને ગોનસાનલવસે 
મોખરે રાખી હતી. મેઘના નદી ઓળંગવા 
માટે તેરે દાઉકંુિી પહોંચવાનું હતું, પર ત્ાં 

લેફટનનટ-જનરલ રૈના રૂદઢગત રણનીવતના 
તરિિાર હતા. વળી લેફટનનટ-જનરલ 

સાગતવસંહ જેવા આક્રમક સ્વભાવના નવહ.

સાગતવસંહના હાથ નીચેના 8 Mountain 
Division ના મેજર-જનરલ કે. વી. કૃષણ રાવ 
પણ વખત જતાં ભારતના સેનાપવત બનયા.
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પાડકસતાનની 39 division ક્બજો જમાવી ચૂકી હતી. 
એક વાત સપષ્ટ કરવી જરૂરી છે કે હનેલકોપટરો દ્ારા ભલે 

આપરા ઘરા જવાનોને મેઘનાપાર મોકલી દેવા્ા, પરંતુ 
Corps / કોરમાં આરરે ૭૦,૦૦૦ સૈનનકો હો્ એ હકીકત 
ભુલા્ નનહ. ઉપરાંત રરગાિી અને તોપો, ્બઝૂકા, ટૂંકા 
નાળચાની મોટાર તોપોમા હેનિ ગ્રેનેિ, તોપગોળા, કારતૂસો 
વગેરે પર સામા કાંઠે પહોંચાિવાં રહાં. હેનલકોપટરો દ્ારા એ 
રર્્ ન ્બને. મેઘના નદીના પૂવ્ણ કાંઠે આરુગંજથી સામા કાંઠે 
ભૈરવ ્બજાર સુધી પહોંચવાનું હતું. સાગતનસંહના લશકરમાં 
PT-76 પ્રકારની Amphibious એટલે કે જમીન પર હંકારી 
રકે અને પારીમાં તરી પર રકે તેવી રનર્ન ્બનાવટની 
14 ટન વજનવાળી રરગાિીઓ હતી. આ ટેનક 76.2 mm 
ના વ્ાસની મુખ્ તોપ અને ્ેબ મરીનગન વિે સજ્જ હતી. 
ડ્ાઇવર, કમાનિર અને તોપચી એમ ત્રર જરા રરગાિીનું 
સંચાલન કરતા હતા. રરગાિી પારીમાં તરી રકે એ ્બહુ મોટું 
જમા પાસું લેખા્, પર PT-76 ની મ્ા્ણદાએ કે તેનું એનનજન 
માત્ર ૩૦ નમનનટ સુધી એકધારું કામ આપી રકતું હતું. આ 
મુસી્બતને મુનતિવાનહનીના ્બાંગલાદેરી ક્રાંનતકારીઓએ હલ 

કરી નાખી. એનનજનની કામગીરી અિધા કલાકે ્બંધ પિી 
ત્ારે ક્રાનતકારોએ મોટર લૉનચ વિે દરેક ટેનકને દોરિે ખેંચી 
સામા કાંઠે પહોંચાિી દીધી.  અહીંથી હવે લેફટનનટ-જનરલ 
સાગતનસંહે ઢાકા તરફ આખરી હલ્ો ્બોલાવાનો હતો. ˆ

ભવવષયમાં કયારેક પૂવ્શ પાદકસ્તાનની ફ્રનટ પર લડવાનું થાય એ 
ગણતરીએ ભારતે ૧૯૬રમાં ૧૭૮ રવશયન PT-76 માટે સોિો કયષો હતો. 

બધી PT-76ને વનવૃવતિ કરી િેવાયાનું વર્્શ ર૦૦૯ હતું. 
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જલપાઇગુડી 

 �કશનગંજ

ક�ચ િબહાર

ધુબુરી

સઇદપુર

લાલમિનર 
હાટ

�દનાજપુર
ર�ગપુર

તુરા

સુનમગંજ

િસલહટ બોગરા

રાજશાહી

જમાલપુર

નતોર

ટાંગૈલ

મૌલવી બઝાર

મુશ�દાબાદ 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

રામગઢ

ગંગા

મેઘના

જ
મ

ુન
ા

પુ

બં  ગા  ળ  નો 
ઉ  પ  સા  ગ  ર

,f[o8gfg8Vhgfz,f ;ffuftfL;f+cgfl   "vf[s,ff rff[,ff[ z[' s}rf

 િસ િલગુડી

ઠાક�રગાઁવ

એતામ

ફ�ન્ ચુગંજ

સીલગ

ફ�ની

કાલીગંજ

ક�ષ્ ણનગર

ક�શ્ તીઆ

દાવક�

પાક એરબેઝ

પાક એરસ્ ીપ

બોયરા

ભા  ર  ત

ભા

ર

ત

પૂ  વ   

પા    �ક  સ્ તા  ન
મેઘ

ના

ગંગા(પદમા) ભાતપરા

કમાલપુર

માયમેનપુર

માધુપુર

તેજગાઁવ

કરીમગંજ

બાલુરઘાટ
 િહી

જેનીડા

દરસાના
દાઉક��ડી બેલીનોઆ

સીતાક��ડ

ર�ગમ િત

બ્રાહ્મણબા�રઆ

અખાર� ા
નરસ�ગડી

કમાલપુર

ધરમનનગર

શેરપુર

XXXIII Corps
(Thapan)

II Corps
(Raina)

IV Corps
(Sagat Singh)

101 Communicaon 
Zone (Nagra)

Muk
Bahini

Muk
Bahini

Muk
Bahini

Muk
Bahini

PAK 36 Div

PAK 14 Div

PAK 39 Div

PAK 9 Div

Muk
Bahini

PAK 16 Div

8 Mtn Div

આશુગંજ 57 Div

23 Div


