
एसएसएफ कमांड�चा थरार 
अ	त�मण कर�याचा �य�न हाणून पाडला 
29 आ�ण 30 ऑग�टचा चीनचा भारतीय ह�दत अ�त�मण कर�याचा �य�न जो 
भारतीय सै�याने हाणून पाडला. �याम�ये एसएफएफ चा वापर कर�यात आला 
होता. 1962 नंतर प ह!यांदाच भारतीय सै�याने अ�यंत आ�मकपणे चीन#या 
ह�दम�ये जाऊन �तथ!या काह %शखरांवर आपले वच)�व �थापन केले. समाज 
मा�यमांवर *फरणाया) मा हतीनुसार याम�ये काह .चनी सै�नकानंा या तुकडीने 
ता/यात घेतले असावे आ�ण या#यातील बहुतांश काम कमांडोजन ेकेले होते. 
जनरल एसएफएफ ने केलेल कुठलह कारवाई फारशी बात4यांम�ये �%स�ध केल 
जात न6हती. परंतू यावेळी मा7 सरकार बात4यांमधून ह बातमी �सा9रत कर�यात 
आल. या कारवाईत एसएफएफ चा वापर झाला, असे �प:ट सांग�यात आले. 
याचाच अथ) चीनला एक �प:ट संदेश यातनू  दला जात आहे क; �तबेट तुकडीचा 
वापर चीन<व=�ध भारत क= शकतो.  
1962 चे यु�ध हर!यानंतर घाबरले!या त�कालन राजक;य नेत�ृवाने आ�ण चुक;ची 
मा हती  दले!या इंट%लज�स /युरोने एक नवीन कमांडो �पेशलाईDड 
फोस)(एसएफएफ) तयार कर�याचा �नण)य घेतला. या कमांडो फोस)कड ेजबाबदार 
होती क; चीनने भारतावर ह!ला केला तर चीन#या अंतग)त भागात जाऊन �यां#या 
वेगवेगFया भागात, प9रसरात जाऊन कमांडो प�धतीने ह!ले चढवून �यांचे 
आ�मण थांबव�यास मदत करणे. 
एसएफएफची उभारणी  
 1959 सालाम�ये 3 लाखाहून अ.धक �तबेट नाग9रक दलाई लामांबरोबर 
भारताम�ये आले. काह काळ अमे9रकेने खांपा या जमातीला चीन <वH�द लढ�यास 
�तबेट मधे पाठवले. परंतू �याल फारसे यश %मळाले नाह. �यानंतर भारताने 1962 
मधे भारताम�ये  खांपा आ�ण �तबेटमधील लढाऊ जमाती#या मधून 10 हजार 
त=णांची �नवड क=न एसएफएफ कमांडो फोस) उभार�यात आल. डहेराडून पासून 
100 *कलोमीटर दरू च�ाता गावी �यांचे Lे�नगं सMटर तयार कर�यात आले. आज 
मोNया �माणाम�ये �तबेटन �नवा)%सत �या भागात राहात आहेत.  



�यांना अ�तशय कठOण कमांडो Lे�नगं हे भारतीय सै�या#या वेगवेगFया 
अ.धकायाPनी  दले. �यांची संQया आधी 10 ते 12 हजाराम�ये होती. आ�ण आता 
ती दहा हजाराहून अ.धक असावी. �यांना Lे�नग दे�यासाठO/तयार कर�यासाठO 
अमे9रकेची गुRतहेर सं�था सीआयए यांची देखील मदत घे�यात आल. सु=वातीला 
या तुकडीला दे�यात आलेल श�7 ेह एम1, एम2, एम3 अशा �कारची अधु�नक 
बंदकुा �यांना दे�यात आ!या हो�या. ह तुकडी थेट पंत�धानां#या हाताखालची आहे. 
�यां#यावर असलेले सव) अ.धकार मा7 भारतीय सै�य दला�तल आहेत. ऑपरेशनल 
भारतीय सै�य �यांचा वापर वेगवेगFया  ठकाणी करत असते. 
एसएफएफ�या कारवाया �काश झोतातुन दरु 
�यांचे �%शSण आ�ण इतर सव)च बाबी Tया भारतीय सै�या खाल के!या जातात. 
एसएफएफ चे मुQय काम होते क; चीनम�ये जाऊन गुRतहेर करणे, महUवा#या 
बात4या काढणे, गरज पड!यास �तबेट म.धल महUवा#या  ठकाणी ह!ला करणे. 
�यांना जंगलामधल लढाई, डVगराळ भागातील लढाई, हे%लकॉRटस)#या मदतीने 
श7वुर ह!ला करणे अशा �कारची <व<वध अ�यंत कठOण कमांडो �%शSण दे�यात 
येते. यापुवXचे भारतीय सै�याचे चीफ ऑफ आमX �टाफ जनरल दलबीर सुहाग हे 
सै�य�मुख हो�या आधी एसएफएफचे �मुख होते.  
�यांना हे%लकॉRटर Lे�नगं आ�ण एअरबॉ�ड Lे�नगं आZयाम�ये दे�यात आले. काह 
कालावधीनंतर सहारणपूर येथे सरसावा ला �यांना पुढल �%शSण दे�यात आले. 
1960 पयPत अशा 6 बटा%लयन उभार�यात आ!या हो�या. �यांचे नेत�ृव कन)ल 
हु��याचे अ.धकार करायचे. अनेक �तबेट नाग9रक अ.धकार 4हणुन यामधे भरती 
झाले होते. अथा)त सवा)त जा�त अ.धकार सै�यातील �पेशल फ़ोस\स आणी 
पायदळा�तल असतात. एसएफएफ #या कारवाया �काश झोतातुन नेह%मच दरु 
ठेव�यात आ!या.  
सु=वातीला Tया तुकडीला भारत- चीन सीमेवर तैनात कर�यात आले होते. परंतू 
जसजशी भारत- चीन सीमा शातं रा हल ते6हा �यांना इतर लढाइ#या कामातह 
सामावून घेत �यां#या �%शSणाचा वापर कर�यात आला. �यां#या मदतीला 
एि6हएशन 9रसच) सMटर 4हणजे हवाई दला#या पायलटने चालवलेल �पेशल 



<वमानेह अनके वेळा दे�यात आल. 
एसएफएफ�या काह� मह�वा�या कारवाया 
एसएफएफ ने भुतकाळात अनके चांगल ऑपरेश�स केल आहेत. एका %शखर सर 
कर�या#या �न%म�याने नंदादेवी मो हमेत कॅRटन एम. एस. कोहल यांनी 
एसएफएफ#या मदतीने एक इले`Lॉ�नक aड6हाईस �तथे बसवले जे चीनम�ये 
चालले!या आि�वक चाच�यांवर लS ठेवून होते. 1967 साल चीन <व<वध 
Sेपणा�7ां#या चाच�या करत होताच. �यां#यावर लS ठेव�यासाठO इले`Lॉ�नक#या 
मदतीने आ�ण �पाय सॅटेलाईट#या मदतीने लS ठेव�यात आले होते. 
बां!लादेशमधील ऑपरेशन ईगल   
�याम�ये 1971 #या लढाईम�ये �यांचा चांग!या प�धतीने वापर कर�यात आला 
होता. तीन एसएफएफ #या तुकbयांचा वापर .चतगाँगम�ये कर�यात आला होता, 
Dयामुळे पा*क�तानी सै�याला हरव�यात आप!याला यश %मळाले. या कारवाईला 
ऑपरेशन ईगल 4हटले जाते, �याम�ये एका deगेaडयर हु��या#या �तबेटयन 
अ.धकाया)ने या फोस)चे नेत�ृव केले होते. लढाई सु= हो�याआधी एसएफएफना 
कमांडो ह!!या#या मदतीने बांfलादेशमधील काह पूल, तसेच महUवा#या  ठकाणी 
ह!ला कऱ�यास सांग�यात आले होते. हे काम अ�यंत कौश!याने �यांनी केले. 
�या#यानंतर .चतगाँग वर ह!ला कर�याचे काम सु�धा दे�यात येणार होते. परंतू 
�यां#याकड ेतोफखाना आ�ण इतर मोठO श�7ा�7े नस!याने ते काम या तुकडीकड े
सोपव�यात आले नाह. पा*क�तानला हरव�याम�ये एसएफएफ ने एक महUवाची 
जबाबादार पार पाडल होती, �याम�ये �यांचे 56 हून अ.धक सै�नकांनी आप!या 
�ाणाची आहुती  दल आ�ण 190 जखमी झाले होते. .चतगाँग  हलवर �यांचे 
�नयं7ण अस!यामळेु पा*क�तानी सै�याचा बांfलादेश मधून 4यानमारम�ये पळून 
जायचा �य�न �यांनी हाणून पाडला होता. या क9रता �यांना अनके शूरता पुर�कार 
�दान कर�यात आले होते.  
पंजाबमधील ऑपरेशन /ल ू�टार म�ये गो!डन टे4पलवर केले!या ह!!याम�ये 
अकाल तQतमधून दहशतवा�यांना बाहेर काढ�यासाठO �यांचा वापर केला होता. 
1984 नंतर �ाईम %म�नि�टर %स`यु9रट थोडा वेळ �यां#या हाताखालती दे�यात 



आल होती. नंतर अथा)तच नंतर एसपीजी- �पेशल �ोटे`शन iपुने ती जबाबदार 
आप!यावरती घेतल. या नंतर#या काळाम�ये कािjमरम�ये काह वेळा �यांचा वापर 
कर�यात आला . चीन ची सीमा शांत रा ह!यामुळे हळूहळू �यांचा वापर चीन#या 
सीमेवर कमी होत गेला .  
एसएफएफ म�ये भरती झालेले त=ण �तबेटयन होते, �यांना �तबेट<वषयी खूप 
मा हती होती. आता मा7 अनके वषाPनतर एसएफएफम�ये भरती होणारे त=ण हे 
भारतात ज�माला आलेले आ�ण इथेच मोठे झालेले आहेत. �यामळेु �यांचा 
�तबेटमधील जनतेशी असलेला संबंध हा कमी कमी होत आहे. परंतू आता पु�हा 
एकदा एसएफएफचा वापर चीन#या <वरोधात के!याने �यांची काम.गर देशासमोर 
आल आहे. 
चीनला एक मह(वाचा संदेश   
चीन �तबेट म�ये लढ�यासाठO चीनम�ये असले!या �तबेट त=णांना भरती करत 
आहे. कारण �तबेट#या उ#च �थानांवर 4हणजे 15-16 हजार फुटां#या उंचीवरती 
चीनी सै�नकांना �तथे राहाणे कठOण जात अस!यान े�यामळेुच �था�नक प9रसरातील 
त=णांना सै�यात भरती के!यास �यांची काम.गर चांगल होऊ शकते. म�यंतर 
अशीह बातमी होती क; चीन नेपाळ मधील गोरखा वं%शयांना चीनी सै�यात भरती 
कर�या#या �य�नात आहे. नेपाळ#या गोरखांना सै�यात सामील कऱ�याच ेकारण 
4हणजे ते मुळातच नेपाळ#या उंच �देशात व�तीला अस!यान ेया भागात 
लढ�याची �यांची Sमता नेहमीच चांगल आहे. हे अथा)तच  वेळखाऊ आहे. 
�पेशलाईज फोस\सचा �नय%मत वापर न के!यास �यां#या Sमता वाया जाते. 4हणून 
स�या#या 29-30 ऑग�ट#या ह!!याम�ये �यांचा केलेला वापर हे �निjचतच 
महUवाचे पाऊल आहे. �यातून चीनला एक महUवाचा संदेश यामधून दे�यात आला 
आहे. चीनी सै�याशी लढ�यासाठO एसएफएफ चा उपयोग महUवाचे पाऊल आहे. 
�यामळेु आपल चीनची <वरोधात लढ�याची Sमता वाढणार आहे.  
 

 
 
 


