
ऑपरेशन �वजय’ आ�ण कार�गल यु�दाची �वरगाथा 
हे �याथ� न हो ब�लदान 
२६ जुलै २०२०ला कार�गल यु	धाला २१ वष पूण� हो�तल.कार�गल यु	धाची वीरगाथा 
��येक भारतीया�या मनाम�ये आजह" िजवंत आहे. २६ जुल ै१९९९ हा #दवस भारतीय 
सै'या�या शौय�गाथेमधील सोनेर" पान +हणून सव� भारतीयां�या कायम ल-ात राह"ल. 
का.मीर�या सीमेवर सुमारे दोन लाख सै�नक पहारा देत आहेत. पण कार�गल येथे 
का.मीरपे-ा द/ुपट लांब असले2या सीमेवर ,फ4त एक 56गेड +हणजे केवळ तीन ते 
चार हजार सै�नक तैनात केलेले होते.पा8क9तानी सै'याने भारतीय सै'य पहारा देत 
नसले2या कार�गल�या ड:गरांवरती आपले सै�नक घुसवून वच�9व �9था;पत केले.  
कार�गल, लेह हा भाग सम<ुसपाट"पासून १३ हजार ते १८ हजार फुट उंचीवर आहे. �तथे 
वषा=तून सहा म#हने बफ�  पडतो आ?ण जमीनीवर बफ�  साचलेला असतो.   
२६ जुल ै१९९९ रोजी भारतीय ल@कराने कार�गलला पा8क9तान�या ताAयातून मु4त केले. 
तेBहापासून ��येकवषC २६ जुल ैरोजी कार�गल ;वजय #दवस साजरा केला जातो. 
जगभरात उंच पव�तांम�ये झाले2या यु	धांपैकE कार�गल यु	ध एक उदाहरण आहे. 
पा8क9तानचे 8कमान चार हजार जवान या यु	धात मारले गेले. भारतीय ल@करातील 
५४३ अ�धकार" आ?ण जवानांना या यु	धात वीरमरण आले .१३०० जवान जखमी झाले. 
कार�गल यु	धात ठार झाले2या भारतीय जवानांचा वयोगट १९ ते २८ असा होता. 
१९९९ म�ये पा8क9तानने भारता�या ह	द"त घुसखोर" करHयाला दोन कारणे होती. 
पा8क9तानला Iसया�चन Iसमेवर असले2या भारतीय सै'याची रसद तोडHयाकर"ता 
कार�गल-Jीनगर या मागा�वर कAजा करायचा होता. दसुरे ज+मु काि.मरम�ये 
दहशतवादाला पु'हा पुनरिजवीत करHयासाठM पा8क9तानी सै'याने याआधी दलु�N-त 
असले2या भागाकडे भारतीय सै'याचे ल- एकवटHयास भाग पाडायचे होते.  
‘ऑपरेशन �वजय’  



9पेशल स;व�सेस�या सवP�कृ@ट तुकRया, तसेच नॉद�न लाईट इ'UV"ं�या  ११ बटाIलयन 
तुकRया या यु	धात गुतंव2या हो�या.भारतीय सै'याने ‘ऑपरेशन ;वजय’ या नावाखाल" 
कार�गल�या यु	धासाठM कारवाई चालू केल". भौगोIलक पWरि9थती ल-ात घेता 
रेिजमXटल व बटाIलयनपुरतीच कारवाई श4य होती. �यामळेु फौजचेी संZया केवळ वीस 
हजारपय=त मया�#दत ठेवHयात आल". टायगर #हल व तोलोIलगं येथला सं[ाम भारतीय 
जवानां�या साहसाचा परा\माचा कळस होता . 
हा भाग �चंड ड�गराळ अस यान ेया भागात तं#$ान अ�ण %ेपणा'#ांचा फारसा उपयोग 
होत न�हता. हे यु)ध पायदळाचे यु)ध होते. पा+क'तानी सै-यावर �.य% ह ला क/न 
.यांना मारावे लागत होते. या यु)धात चार परमवीर च0, चार महावीर च0, २९ वीरच0 
आ�ण ५२ सेना मे1ल �दान कर2यात आले होते.  
कार�गल यु	धात अ�तशय \ुरपणे ठार मारले2या ले]टनंट सौरभ काIलया यांचे नाव 
आजह" भारतीयां�या जीभेवर आहे. मे १९९९ रोजी एका 9था�नक मXढपाळाकडून 
Iमळाले2या मा#हतीनंतर बटाIलक से4टरम�ये ले]टनंट सौरभ काIलया आप2या 
सहका_यांसह ग9तीवर गेले होते. यावेळी पा8क9तानी ल@करा�या जवानांनी �यां�यावर 
जोरदार ह2ला केला. या ह22यामुळे तेथील घुसखोर" उजेडात आल". 
कॅ4टन �व0म ब#ा :�वजयी �वज रोवून .यात लपेटून येईल 
कार�गल यु	धात श#हद झालेले कॅ]टन ;व\म बaा यांचे सहकार" �यांना शेरशाह असे 
+हणत. केवळ १८ म#ह'यांपूवC भारतीय ल@करात भरती झालेले बaा �यां�या ऐ�तहाIसक 
संदेशासाठM 9मरणात राहतात. बaा यांनी यु	धावर जाHयापूवC सा�ंगतले होते, कE 
भारताचा ;वजयी �वज रोवून परत येईल 8कंवा �यात लपेटून येईल. 
�यां�या कंपनीला पॉcट ५१४० पा8क9तानी ल@करा�या ताAयातून परत घेHयाचा आदेश 
Iमळाला होता. �यांनी शaचूी #दशाभुल करHयासाठM Iशखरा�या दसुर"कडून चढHयाची 
योजना आखल" होती. �यात �यांना यश आले. बaा यांनी पा8क9तानी ल@करा�या तीन 



जवानांना ठार मारले. परंतु, या लढाईत ते जखमी झाले. तर"ह" ते लढत रा#हले. २० 
जून १९९९ रोजी सकाळी ३.३० वाजता �यां�या कंपनीने Iशखर ताAयात घेतले. 
Iशखर ताAयात आ2यावर बaा +हणाले होते, कE ये #दल मांगे मोर. �यां�या याच 
शAदांम�ये �यांची ;वरता दडलेल" आहे. ८ जुल ै१९९९ रोजी भारतीय ल@कराने ए�तहासीक 
यश Iमळ;वत १६ हजार फूट उं�चवर असलेले ४८७५ Iशखर परत Iमळ;वले. परंतु, या 
मो#हमेत कॅ/टन बaा कामी आले.४८७५ Iशखर सर करताना बaा यांनी आप2या 
सहका_यांना सोबत येHयास मनाई केल". तुम�या मागे मुलबंाळं आहेत, असे +हणत ते 
पुढे गेले होते.बaा यांना मरणोपरांत परमवीर च\ �दान करHयात आले. 
१५ मीटर अंतराव/न श#शूी लढत होते �वजयंत थापर 
राजपूताना रायफ2सम�ये असलेले कॅ/टन ;वजयंत थापर यांना कार�गल यु	धात डटe 
डजन या १२ सद9यीय घातक ट"मचे �मुख करHयात आले होते. �यां�याकड ेटोलोIलगं 
Iशखर सर करHयाची जबाबदार" देHयात आल" होती. १२ जून १९९९ �या राaी ;वजयंत 
यांनी �यां�या /लाटूनला ल"ड केले. टोलोIलगं सर के2यानंतर �यांना ;पपं2स आ?ण नॉल 
सर करHयाची जबाबदार" सोप;वHयात आल" होती. राaी�या सुमारास �यांनी कठMण पव�त 
चढून शa�ूया चौकEजवळ ठाण मांडला. शa�ूया चौकEवर जोरदार ह2ला केला. �यांनी 
केवळ १५ मीटर अंतरावfन पा8क9तानी ल@करा�या अनके जवानांचा खातमा केला. यात 
�यांना वीरमरण आले. 
बॅटल ऑफ gी ;पपं2सम�ये �यांना Iशखर ताAयात hयायचे होते. ;वजयंत यां�या 
/लाटूनचे कमांडर मेजर पी. आचाय� श#हद झाले तेBहा �यांनी कमांड आप2या हातात 
घेतल". २२ वषा=चे ;वजयंत केवळ काह" म#ह'यांपूवC भारतीय ल@करात दाखल झाले होते. 
लढताना �यांना वीरमरण आले. �यांना मरणोपरांत वीरच\ बहाल करHयात आले. 
पा8क9तानी चौकEवर ह2ला करHयापूवC �यांनी �यां�या कुटंुबाला Iल#हले2या पaात 



+हटले होते, कE जर तु+हाला श4य असेल तर येथे येवून बघा तुम�या भ;व@यासाठM 
भारतीय ल@कराने कुठे यु	ध लढले. ;वजयंत यांचे वडील �नवiृ कन�ल वी. एन. थापर 
��येक वषC हजारो मैलांचा �वास कfन मलुगा जेथ ेश#हद झाला होता तेथे जातात. 
मुलाला J	धांजल" देHयासाठM आ?ण �याने #दलेला शAद पाळतात. 
मनोज पांडे यांचे अं9तम श:द , .यांना सोडू नका 
खालबूर Wरजलाइनला पा8क9तानी जवानां�या ताAयातून सोड;वताना कॅ]टन मनोज पांडे 
श#हद झाले. कार�गल से4टरमधील खालबूर Wरजलाइन अ�तशय महjवपूण� #ठकाण होते. 
�यावर पा8क9तानी ल@कराने कAजा केला होता. २३ जुलै�या राaी पा8क9तानी जवानांनी 
कॅ/टन पांडे आ?ण �यां�या ट"मवर तुफान गोळीबार केला. शa ूप-ाचे ल- ;वचIलत 
करHयाची जबाबदार" पांडे यांना देHयात आल" होती. �यांनी पा8क9तानी ल@करा�या दोन 
जवानांना ठार माfन प#ह2या पो?झशनवर कAजा केला. �यानंतर आणखी दोन जवानांना 
माfन दसुरे पो?झशन Iमळ;वले. �तस_या पो?झशनवर ह2ला करताना �यां�या खां	याला 
आ?ण पायाला दखुापत झाल". जखमी अव9थेतह" �यांनी शaपू-ावर गोळीबार सुf 
ठेवला. कॅ/टन पांडे आ?ण �यां�या सहका_यांनी चौथी पो?झशनह" ताAयात घेतल". यावेळी 
पा8क9तानी ल@कराची एक गोळी �यां�या डो4याला लागल". यात ते श#हद झाले. यावेळी 
�यांचे अं�तम शAद होते, ना छोडनू. ( नेपाळी भाषेचा मराठM अथ� �यांना सोडू नका) २४ 
वषा=चे पांडे यांना मरणोपरांत परमवीर च\ �दान करHयात आले. 
कॅ;टन अनजु नायर महावीर च0 �दान 
वे9टन� 9लोपवर १६,२५० फूट उं�चवर असलेले पॉcट ४८७५ ताAयात घेHयाची जबाबदार" 
कॅ/टन अनुज नायर यांना देHयात आल" होती. शaपू-ा�या तुफान गोळीबाराची पवा� न 
करता ते कंपनीला पुढे माच� कर"त रा#हले. चौथा बंकर न@ट कर"त होते तेBहा पा8क9तानी 
ल@करा�या गोळीबारात तेथेच श#हद झाले. �यापूवC �यांनी पा8क9तानचे नऊ जवान ठार 



मारले होते. �यांना मरणोपरांत महावीर च\ �दान करHयात आले. 
श'#ापे%ा श'# चालवणारा सै9नक जा'त मह.वाचा 
9वातंkयासाठM  8कंमत 	यावी लागते जी शूर वीरां�या बIलदानां	वारे चुकती के2या 
जाते.कार�गल यु	धात भारताच ेधारातीथC पडलेले आ?ण जबर जखमी झालेले सव� 
�तशी�या आत बाहेरचे तlण होते.यातील ��येकानी,�तरंmयाला सा- ठेऊन घेतले2या 
शपथेनुसार,शौय� आ?ण बIलदानाची  भारतीय सेनेची परंपरा कायम राखल".ऑपरेशन 
;वजयमधील सेना�धकार"/सै�नकांच अतूट धैय�,अवण�नीय व अटळ साहस,कठोर 
�Iश-ण,जीवावर बेतणा_या कुठ2याह" संकटाला हसत त:ड देHयाची धडाडी,देशासाठM 
�ाणाप�ण करHयाची िज	द आ?ण �यांनी  ��येक चकमकEतील दश�;वले2या शौय� व 
साहसा�या लोककथा �नमा�ण झा2या आहेत nया भावी तlणाईच रोल मॉड2ेस बन2या 
आहेत. जगातील फार कमी ल@करांमधे अस धडाडीच  नेत�ृव बघायला Iमळते.   
<ास गावाम�ये आता एक 9मारक बांधलेले असनू तेथे अनके पय�टक भेट"साठM जातात. 
�तथे गे2यानंतर ह" जी Iशखरे आहेत ती #दसतात आ?ण नकळतपणे कार�गल यु	धाम�ये 
लढले2या सै�नकांपुढे आ?ण वीरगती Iमळाले2या श#हदांपुढे आपण नतम9तक होतो.  
आप2याकड ेया परा\माला 8कंवा सै�नकां�या या बIलदानाला पा#हज ेतसे महjव #दले 
जात नाह". 8कतीह" मोठे तंapान आले तर" यु	ध जे िजंकले जाते ते सै�नक िजंकतात 
.जे रा@V आप2या सै�नकांना ;वसरते ते रा@V कधीह" मोठे होऊ शकत नाह". आज�या 
घडीला देशा�या सुरN-ततेला बहुआयामी धोके आहेत. �यासाठM स-म सै'यबल गरजेचे 
आहे. इतकेच नाह" तर देशातील ��येक नागWरकाने देश�ेम जागतृ ठेवून आपले कत�Bय 
पार पाडले तर या बहुआयामी धो4यांना आपण परतवून लावू शकतो. 
 
 
 
 
 
 
 


