
१९४७ म�ये �यांचेमुळे लडाख वाचले ते शुर सैनक  
येथील जमीन नापीक असनू �खडंी एव�या उंच आहेत क� केवळ उ�म �म� �कंवा 
भयंकर श�चू इथे येऊ इि�छतील – एक लडाखी �हण. 
ले�टनंट कन�ल शेर जंग थापा �यांची सहा म�हने लढाई 
१५ ऑग�ट १९४७ रोजी ���टशांचे साव�भौम�व संपु�टात आ�याने, हा �देश 
तां��क �!या आ"ण कायदेशीरपणे ३० जून १९४७ रोजी ज%मू आ"ण का'मीरम*ये 
दाखल झाला. 
���टश पॉ,ल�टकल एजंटाने, ज%मू आ"ण का'मीर.या महाराजांनी /नयु0त केले�या 
1गल1गट.या ग2हन�रां.या हाती ३० जून १९४७ रोजी, हा �देश सपूुत� केला. 4या 
अ1धकाया7नी ३१ ऑ0ट8बर १९४७ रोजी कट क:न, ग2हन�रांना कैदेत टाकले. मेजर 
�ाऊन 4यांनी ०३ नो2ह=बर १९४७ रोजी पा>क�तानी झ=डा फडकावला आ"ण �शासन 
पा>क�तानचे हाती सुपूत� केले आ"ण आ�दवासींशी  संगनमत क:न, राBयातील 
इतर भागांवर पा>क�तानने ताबा ,मळवला. पा>क�तान सम1थ�त आ�दवासी शायॉक 
आ"ण ,सधंू खोया7पय7त पुढे आले. �यांचे उG�द�ट लेह आ"ण अंतीमतः संपूण� 
लडाखवर कHजा करIयाचे होते. लेJटनंट कन�ल शेर जंग थापा 4यां.या 
नेत�ृवाखालLल, राBया.या सैNयातील, �काडू�.या पथकाने सहा म�हने >क�ला 
लढवला. लेहपय7तची पा>क�तानची �गती �लं�बत करIयात 4यामुळे मोलाची मदत 
झालL. 
मेजर प�ृवीचंद,कॅ�टन खुशालचंद जो!झला माग$ पायी आले  
लेहला सैNया.या ३३ माणसां.या एका Oलॅटूनचे संरQण होते. 



�यास कुमक देIयाची इतर कोणतीच श0यता नस�याने, मेजर पRृवीचंद आ"ण 
कॅOटन खुशालचंद  २ डोSा आ"ण राBया.या सैNया.या २ OलॅटूNस 4यांना घेऊन १६ 
फे�ुवारL १९४८ रोजी Uीनगरहून जो"झला मागV पायीच रवाना झाले. �हवाWयात ते 
�थमच असे करत होते. ���टशांकरवी �,शXQत लडाखच ेप�हले अ,भयं�Y सोनम 
नोबू� हेहL �यांचेसोबत होते. लेह येथे धावप!टL तयार करIयासाठ[ �यांचेपाशी 
\.१३,०००/- �दलेले होते. ८ माच� १९४८ रोजी ते लेहला जाऊन पोहोचले.  
कन�ल चेवांग %रचेंन, महावीरच' अँड बार  
मेजर पRृवीचंद 4यांनी ७-जे.अँड.के. ल�कर उभारIयास सु:वात केलL. �यात चेवांग 
]रचेंन नावाचा एक त:ण होता. पुढे जाऊन तो कन�ल चेवांग ]रचेंन, महावीरच^ 
अँड बार, सेना मेडल झाला. 
,सधंू खोया�चा तळ आ"ण शहर 4यां.या दर%यान धावप!टL बांधIयाच ेकाम १२ 
माच� १९४८ रोजी सु: झाले. ६ ए`�ल १९४८ रोजी अ�यंत प]रUमपूव�क २,३०० 
याडा7ची धावप!टL बांधून तयार झालेलL होती. कोण�याहL मापाने हे काम अ�यंत 
मह�वाचे होते. नोबू� 4यांनी \.१०,८९१/- खच�ले होते. उव�]रत \.२,१०९/- �यांनी 
सरकारL खिजNयात  जमा केले. ६ ए`�ल १९४८ रोजी �यांनी `वमाने आ"ण कुमक 
आता लगेचच पाठवू शकता, अशी `वनंती करणारा एक �बनतारL संदेश पाठवला. 
२२ मे १९४८ पय7त ,सधंू खोया�तील लेह.या बाहेरLल भागातील जो"झला, कारगील, 
खा�तसी आ"ण था: 4यावर पा>क�तानी आ^मकांनी ताबा ,मळवलेला होता. 
Uीनगरपासूनचा ख�ुकbचा माग� आता उपलHध न2हता. श� ूलेह.या दरवाजावर उभा 
होता. कुमक पुरवIयाचा इतर कोणताहL उपाय उपलHध न2हता. लेह आता केवळ 
हवाई मागा�नेच वाचवता येणार होते. 
प�ह(या )वमानासोबत ,वतः जनरल -थम/या   



मेजर जनरल 1थमcया 4यांनी एअर कमोडोर मेहर,सगं, आदेशक, वायूदल, 
जे.अँड.के. 4यांना मे म�हNया.या /तसया� आठवdयात पाचारण केले. लेहला 
वाचवIयाकरता वायूदलाची मदत करIयाची `वनंती केलL. मेहर,सगं 4यांनी �प�ट 
केले कb, डाकोटा मालवाहू `वमाने इत0या उंचीवर चालवIयाकरता सQम नाहLत. 
या `वमानात एयर �ेशर कायम ठेवIयाकरता �ाणवायू नेIयाची सोयहL नाहL. 
`वमानाची १८,००० फूटाहून अ1धक उंचीवर उडIयाची QमताहL मया��दतच आहे. 
मागा�वरLल हवामानाची मा�हती नाहL आ"ण /तचे भाकbतहL केले जाऊ शकत नाहL. 
�यावेळी वायूदलाकड ेमालवाहू डाकोटा `वमानाचे केवळ एकच �0वाeोन होते. ते 
का'मीर आ"ण पँूछ भागातील इतर मागा�वरहL वापरले जातच होते. �यावर 1थमcया 
4यांनी प�ह�या `वमानासोबत �वतः जाIयाची आ"ण वायूदलासोबत धोका 
प�करIयाची तयारL दश�वलL. �यावर मेहर,सगं तयार झाले. एवढेच न2हे, तर �यांनी 
�वतःच प�हले `वमान लेहला नेIयाचा /नण�य घेतला. हा �या दोघांमधला करार 
होता. �यास मुgयालयाकडून कोण�याहL �कारची अनमुती �ाOत झालेलL न2हती.या 
दोनी सेनापतींचे �यांनी घेतले�या धो0यांकरता कौतुक केले पा�हजे.   
वायूमाग$ 1वासाचा एक इतहास रचला 
लेहची धावप!टL ११,००० फुटांवर आहे. �या वेळेपय7त कुणीहL मालवाहू `वमान अशा 
उंचीवर उतरवलेले न2हते. धावप!टL एका ड8गरा.या मधे तयार केलL होती. 
थोड0यात काय तर प�ह�याच �य�नात `वमान नीट उतरले पा�हजे होते. �ाणवायूचे 
उपकरणे न2हते. नकाश ेन2हते. �दiदश�न सु`वधांची(navigation) सोय न2हती. 
धावप!टLबाबतचा पूवा�नुभव न2हता.  
मेहर,सगं 4यांनी २४ मे १९४८ रोजी उdडाण भरले. `वमानात �यांचेसोबत Jलाईट 
लेJटनंट एस.डी.,सगं आ"ण जनरल 1थमcया होते. �थम १८,००० फूट उंचीवर जाणे 



आ"ण नंतर जो"झ-ला, ना,मक-ला आ"ण फोटू-ला 4या "खडंी पार करत ते लेहला 
उतरले. वायूमागV �वासाचा एक इ/तहासच घडत होता. 
नंतर १ जून रोजी एअर कमोडोर मेहर,सगं हे सहा डाकोटा `वमानांचे एक पथकच 
घेऊन गेले. �यात २/४ गुरखा रायफ�सची एक कंपनी होती. आव'यक सामान 
आ"ण दा\गोळाहL होता. धावप!टLनजीकच हे सव� सामान खालL टाकूनच, एअर 
कमोडोर मेहर,सगं 4यांनी धावप!टLवर प�हले `वमान उतरवले. इतर `वमानेहL मग 
�याच�माणे आलL. लेहला कुमक ,मळालL. उतर�यावर ताबडतोब गुरखा कंपनीने 
आ^मकांना थांबवIयासाठ[ पि'चमेकड ेकूच केले. �था/नक लोकांनी �वयंच,लत 
मोटर कार 4यापूवl कधीहL पा�हलेले न2हते. मग `वमान पाहणे तर सोडूनच Gया. 
�यांनी त�परतेने ’उड�या घोdयांकरता’ चारा आणला!  
जो"झला, mास आ"ण कारगील श�.ूया हाती गेले होते. खु�कbचा केवळ एकच माग� 
आता आप�याला उपलHध होता. तो %हणजे �हमाचल �देश.या रोहतांग "खडंीवाटे 
मनालLपय7तचा. हे अंतर ४७५ >कलोमीटरचे होते. मेजर ह]रचंद 4यां.या 
नेत�ृवाखालLल २/८ गुरखा रायफ�स कंपनीस २८ मे १९४८ रोजी पंजाब म1धल 
>फरोझपूरहून मनालLपय7त हलवIयात आले. १५१ सै/नक, ६०० रायफ�स आ"ण 
दा\गोळा 4यांसह ती कंपनी सव� उपलHध हमाल आ"ण घोड े4यांना घेऊन /नघालL. 
१७,००० फूट उंच चढून; बारालचा, लाचुलुगं आ"ण टँगलांग "खडंी पार करत, ५ जुल ै
१९४८ रोजी लेहला ९ �दवस चालुन पोहोचलL. 
कमांnडग अ1धकारL लेJटनंट कन�ल एच.एस.परब 4यां.या नेत�ृवाखालLल २/८ गुरखा 
रायफ�स कंपनी >फरोझपूरहून Uीनगरला १७ ऑग�ट रोजी हलवIयात आलL.  
कन�ल परब लडाखच ेल3कर4 ग5हन�र नयु6त  



वायूमागV नेIयापूवl लेJटनंट कन�ल परब 4यांना लडाखचे ल�करL ग2हन�र /नयु0त 
करIयात आले होते. जनरल 1थमcया 4यांचा �यांना हुकूम होता, “तु%हL कोण�याहL 
>कंमतीत लेहचे संरQण करा”.  
आणखी कुमक (]र-एNफोस�म=टस) आ"ण रसद (सOलाईज) �यानंतर वायूमागV 
उतरवलL गेलL >कंवा रोहतांग "खडंीमागV पायी पोहोचवIयात आलL. लेह वाचवIयात 
आले. श� ूनंतर मागे हटवला गेला. १ नो2ह=बर १९४८ रोजी जो"झला ताHयात आलL 
आ"ण २३ नो2ह=बर १९४८ रोजी कारगील. कन�ल परब 4यांचे सै/नक लेहपासून पुढे 
सरकतच होते. जो"झलाकडून येणाया7ना ते २४ नो2ह=बर १९४८ रोजी जाऊन ,मळाले. 
१ जानेवारL १९४९ रोजी युGधबंदL झालL. 
�या धाडसी लोकांनी लडाख वाचवले 
एअर कमोडोर मेहर,सगं 4यांना महावीरच^ �दान करIयात आले. ऑग�ट १९४८ 
म*ये वायूदलातून �यांनी राजीनामा �दला आ"ण नंतर ११ माच� रोजी  `वमान 
अपघातात �यांचा म�ृयू झाला.  
जनरल 1थमcया पुढे चीफ-ऑफ-आमl �टाफ झाले.  
लेJटनंट कन�ल शेर जंग थापा 4यांना �काडू�चा बचाव के�याखातर महावीर च^ 
,मेजर हरLचंद आ"ण कॅOटन खुशालचंद 4यांनाहL, शौया�करता महावीर च^ �दान 
करIयात आले.  
चेवांग ]रचंने 4यांनाहL महावीर च^ �दान करIयात आले.मा� या सै/नकां.या 
शौया�ला फारसे फ़ारसे मह�व देIयात  आले नाहL आणी नेहमी �माणे 4या 
सै/नकांची शौय� गाथा काळा.या पडGयामागे दडुन गेलL. 



लेह `वमान तळा.या सीमेवर लढाईत जीव गमावले�या सै/नकांची �मारके 
आहेत.देशाने या शुर सै/नकांचा सNमान करIयाकरता तेथे यु*द �मारक बांधणे 
ज\रL आहे. 
 


