
लडाखम�ये 
हवायात यु�द कर�यासाठ� भार�तय सै�य त�यार 
चीनमधील मा	यमे आण �यांचे भारतातील मा	यमातील ह�तक स	या  द�ु�चार 
करताहेत. लडाख सीमेवर भारतीय सै य !चनी सै"नकां#वरोधात तैनात आहेत. 
ऑ&टोबर म)ह यापासून बफ- व�ृट/ला सु0वात होईल. �यावेळी भारतीय सै य 
आप3या सै"नकांची काळजी घेऊ शकणार नाह/. थोड&यात स"ैनकां9या जीवनाव:यक 
गरजा जसे पाणी, अ नधा य <कंवा लढाईला त>ड फुटले तर दा0गोळा पुरव@यास 
Aहणजेच सीमेवर/ल सै"नकांना रसद पुरव@यात भारतीय सै याला खूप Bास होऊ 
शकतो.  हा द�ु�चार अ�यंत चुकCचा आहे. कारण ऑ&टोबर, नोDहEबर पयFत 
बफ- व�ृट/ झाल/ तर/ह/ भारतीय सै य युHधाला सामोरे जायला सIज आहे.  
�ोन�या मा�यमातून ल!कराचे लडाख म�ये #यव$थापन अ्श*य  
Jलोबल टाईAस आणी इतर !चनी वत-मानपB खोटा �चार करत आहे. Lोन9या 
मा	यमातून !चन लडाख Mसमेवर ल�कराला रसद पुरवेल असे सांगत आहे. जगात 
आतातर/ अ"तथंड भागाम	ये वापरले जाणारे Lोन तयार झालेले नाह/, कारण 
अ"तथंड भागात यांNBक Oमता ह/ 50-60 ट&&यांनी कमी होते. जे Lोन इतरB 
100 <कलो सामान वाहून नेऊ शकते ते या भागात माB 60 ट&&यांपेOा कमी 
सामान घेऊन जाईल. या भागाम	ये अ�यंत वेगाने वारे वाहत अस3याने Lोन "तथ े
वापरणे श&य नाह/. जेDहा "तथे बफा-चे वादळ येते, तापमान ऋण असते तेDहा 
Lोन9या मा	यमातून ल�कराचे Dयव�थापन करणे सोपे नाह/. जगात अशा �कारे 
Lोन वाप0न सै याचे Dयव�थापन झालेले नाह/. चीनला Lोन9या मा	यमातून 
सै"नकांना गरम अ न पोहोचवणे लडाख सारQया अ�यु9च ड>गराळ भागात श&य 
नाह/.  
लढाइचे सामान पोहोचव�यासाठ� दोन माग, 



लडाखचा हा भाग १४००० फ़ुट उंचीवर आहे. �यामळेुच पुढ/ल म)ह यापासनू जेDहा 
बफ- व�ृट/ला सु0वात होईल तेDहा र�ते बंद होतात. Aहणुन सै याला लागणारा 
दा0गोळा, संरOण सा)ह�य, इंधन <कंवा अ नधा य हे सव- र�ते बफा-ने बंद हो@या 
अगोदरच साठवणकू केले जाते. याला सै या9या भाषेत ‘#वटंर �टॉ<कंग’ Aहटले 
जाते. 
लडाख9या सीमेवर जा@यासाठU आप3याकड ेदोन माग- आहे. एक र�ता जAमूतून 
,ब"नहाल खडंीमधून Wीनगर म	ये जातो. "तथून तो जोझला खडंीमधनू Xास 
,कारगीलमधून लेहम	ये जातो. हा र�ता वषा-तील सहा ते सात म)हनेच वाहु"तकC 
करता उघडा असतो. नंतर �चंड बफ- Yु�ट/मळेु हा र�ता बंद असतो. यावेळी माB हा 
र�ता अ!धक वेळ उघडा रा)हल कारण आपण बफ-  हटवणार/ अधु"नक यंB े
[लोवर,डोझस- आप3याकड ेआहेत. �यामळेु हा र�ता जो ऑ&टोबरलाच बंद होतो तो 
नोDहEबरपयFतसुHधा खलुा असेल. �यामळेु सै"नकांना सव- �कारची रसद "नयMमतपणे 
पुरव@यासाठU आप3याला �या मागा-चा उपयोग होईल.  
दसुरा र�ता )हमाचल �देशातून सु0 होऊन खारदुंगला खडंीतून लेहला पोहोचतो तो 
देखील ५-६ म)हने सु0 असतो .उव-र/त म)हने तो बंद असतो. आता "तथे आपण 
अटलNबहार/ वाजपेयी बोगदा खोदला आहे आहे. �यामळेु हा र�तादेखील सात ते 
आठ म)हने खुला राहा@याची श&यता आहे.  
रसद हवाइ माग- .वमाने/हे/लकॉ1टर�या मदतीने  
�याMशवाय सीमेवर/ल स"ैनकांना रसद पुरव@याचे काम हवाइ माग\ वाहुतक 
#वमाने/हेMलकॉ]टर9या मदतीनेह/ करता येते. �यासाठU लेह,थोइस,कारगील )ठकाणी 
#वमानतळे आहेत. �याDय"त^र&त आप3याकड ेअनेक �गत लँडीग मैदाने(Advance 
Landing Ground) आहेत. अनके )ठकाणी हेMलपॅडस बनवल/ आहेत, जेणेक0न 



हवाइ माग\ )हवाaयातह/ आपण स"ैनकांना रसद पुरवू शकतो. आप3याकड े५०-६० 
bन वजन वाहून नेणार/ सी ह&यु-लस #वमाने आहेत. ह/ #वमाने )हवाaयातह/ बफ-  
पडलेला असला तर/ह/ Dयवि�थत उdडाण क0 शकतात.  
1999 साल/ झाले3या कारगील युHधातह/ "तथे मोeया संQयेने आले3या स"ैनकांचे 
Dयव�थापन आपण योJय पHधतीने केले. �या तुलनेत !चनी सै याला असा अनुभव 
नाह/. �यांनी इत&या उंचीवर आपले सै य तैनात केलेले नाह/. 
.वटंर $टॉ5कंग सव, सै�नकां करता पुण, 
�यांनी शेवटचे युHध केले होते 1978 साल/ Iयात �यांचा पराभव झाला होता. 
बाकC9या वेळी "तबेटमधील !चनी सै य बराकCंम	ये राहाते, जसे आपले सै य 
शहरात राहते तसे. �यामळेु अ"तदगु-म, अ"तउंच भागाम	ये िजथे �चंड बफ-  पडतो 
"तथे कसे लढायचे याचा �यांना अिजबातच अनुभव नाह/.  
आfा िजतके सै य या आधी सीमेवर तैनात असायचे �यापेOा "त]पट सै य "तथे 
तैनात केले आहे. ते चीन #वg	द आhमक कारवाईसाठU आहे. चीनचे जर आhमण 
केले तर चीनवर �"तह3ला क0न आपण �यांना नामोहरम क0 शकतो.�यां9या 
करता सु	दा पुण- #वटंर �टॉ<कंग’ कर@यात आले आहे.  
अ"तउंच आण अ"तथंड वातावरणात सै"नकांना ईसीसी &लो)दगं )दले. Aहणजे 
ए&�i को3ड Aहणजे अ"तथंड वातावरणात लागणारे कपड.े हे कपडे सै"नकांना 
पुरवले गेले आहेत.  
अ�यु9च भागात राहाणाया- या सै"नकांना अ�यंत पौि�टक असा आहार )दला जातो. 
कारण �या भागात रहायचे तर स"ैनकांना अ�यंत उ9च दजा-चे जेवण Hयावे लागते. 
�याचीह/ साठवणूक आधीच "तथे केलेल/ आहे. 



एवढेच नDहे तर #प@या9या पा@याचीह/ आDहान असते. सै"नक Iया भागात तैनात 
आहेत "तथे बोअरवेल खणलेल/ आहे. bयूबवेल आहेत. अनेक )ठकाणी वॉटर पॉkटस 
तयार क0न पाईप9या मदतीने आपण सै"नकांना पाणी पोहोचवू शकतो. या भागात 
बफ-  पडत अस3याने �यापासूनह/ पाणी तयार करता येते. ते #प@यासाठU वापरता 
येत नाह/ पण इतर सव- कामांसाठU ते वापरता येते. #प@यासाठU �यावर �<hया 
करावी लागते. ती पHधत आधीपासून आपण तयार केल/ आण वापरतो आहे.  
यु7ध झाले तर:ह: दा;गोळा कमी पडणार नाह:  
आपले सै य बंकस-म	ये राहाते, "तथे सEiल )हट/ंग Mसि�टम तयार केल/ आहे. सौर 
उज\9या मदतीने �यांच ेबंकस-, राहा@याची )ठकाणी उबदार राहावीत याची सोय केल/ 
आहे. गरम पा@याची सोय कर@यात आल/ आहे कारण तापमान -30 ते -40 अंश 
सेि3सअस पयFत असते. या भागात लढाई झाल/ आण आप3या बंकस-वर बॉAबगोळे 
पडले तर बंकस-9या सरंOणासाठU ओDहरहेड �ोटे&शनह/ उfम दजा-चे तयार 
कर@यात आलेले आहे.  
आप3या सै"नकांना गरज भास3यास दा0गोळा मोeया �माणात लागू शकतो. वीस 
पंचवीस )दवस युHध सु0 रा)हले तर/ह/ दा0गोळा कमी पडणार नाह/ एवढ/ 
साठवणूक "तथे कर@यात आलेल/ आहे. एवढेच नDहे तर #वMश�ट संरOण दा0गोळा 
जसे जमीनी, हवाई �"तकारासाठU Oेपणा�B तैनात कर@यात आल/ आहेत. ह/ 
Oेपणा�B े#वMश�ट �कारे #वMश�ट पधतीने साठवून ठेवावे लागतात. कारण उघडे 
ठेव3यास �यांची Oमता कमी होते. �यासाठU खास अंडरmाऊंड बंकस- Aहणजे 
जMमनीखाल/ल बंकस- तयार कर@यात आले आहेत, जे दा0गोaयाचे सरंOण 
करतात.  



या भागात आपले रणगाड,े !चलखती वाहाने आहेत �यांना #वशेष इंधन लागते, 
�यांना वंगनह/ उ9च दजा-च ेलागते. nया सव- गो�ट/ंची �या भागात साठवणूक केल/ 
आहे.   
उ�च दजा,ची वै7यक?य सेवा सु.वधा  
�याMशवाय या भागातल/ वैHयकCय सेवा सु#वधा देखील उ9च दजा-ची आहे. #व#वध 
)ठकाणी Aहणजे लेह, कारगील सारQया अनेक )ठकाणी उ9च दजा-ची सै"नकC 
0Jणालये आहेत. उंच भागात Iया �कारचे आजार, रोगराई पस0 शकते �यासाठU 
लागणार/ औषधे, #वMश�ट सा)ह�य "तथे आधीपासनूच साठ#वले आहे. भारतीय 
ल�कराची ऑपरेशन !थएटर Mसमेवर काम करतात. जखमी सै"नकांना घेऊन 
जा@यासाठU Iया हेMलकॉ]टरची गरज भासते ती देखील "तथ ेतैनात कर@यात 
आलेल/ आहेत.  
या भागात !चनी #वषाणूचा Aहणजेच कोरोनाचा संसग- होऊ नये आपण योJय ती 
काळजी घेत आहोत. भारतीय सै यावर !चनी #वषाणूचा  काह/ह/ द�ुप^रणाम 
झालेला नाह/. भारतीय सै याने Iया पHधतीने �याचा मुकाबला केला ते, जगाने 
कसा मुकाबला केला पा)हजे होता यासाठU उfम उदाहरण ठेवले आहे. याचाच अथ- 
या भागात लढाई झाल/ तर भारतीय सै य !चनी सै याला उfर Hयायला तयार 
आहे.  
थोड&यात सांगायचे तर भारतीय ल�कर अ"तउंच भागातील स"ैनकांची योJय ती 
काळजी घेते आहे. )हवाaयात लढाई झाल/ तर भारतीय ल�कर शBलुा त>ड दे@यास 
पुरेपूर सIज आहे.  
 
 


