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पानिपतची लढाई, त्याचे भौगोनलक आनि भू-राजकीय पररिाम 
चचेत का? 

भारतासाठी डोकेदुखी समजल्या जाणाऱ्या तालिबानने आपिे खरे रूप दाखवायिा सुरुवात केिी आहे. तालिबानने 

आपल्या सैन्याच्या एका तुकडीिा पालनपत असे नाव लदिे आहे. तालिबानने भारतािा लिडवण्यासाठी हे कृत्य केल्यािं 

मानिं जात आहे. काबूिहून प्रलसद्ध झािेल्या वृत्तानुसार, तालिबानने नांगरहार प्रांतात िष्करािे ऑपरेशनि युलनट तयार 

केिे असून, त्यािा पालनपत असे नाव देण्यात आिे आहे. तालिबान सववसाधारणपणे इस्लालमक हे नाव लदते, परंतु 

अफगाणांच्या शौयाविे आलण भारताच्या पराभवािे प्रतीक असिेल्या भारतातीि एका जागेवरून तालिबानने आपल्या सैन्य 

तुकडीिे नाव देण्यािी ही पलहिीि वेळ आहे. त्यामुळे तालिबानने या नावािा वापर भारतािा अपलवत्र आलण लिथावणी 

देण्यासाठी केिा आहे, असे मानिे जात आहे.  

आजच्या या िेखात आपण पालनपतिी िढाई याच्यालवषयी िी संपूणव मालहती घेणार आहोत.   

पानिपतची लढाई 

 

• पालनपत हा हरयाणातील अवघ्या ५६ िौरस लकमीवर पसरलेला एक छोटा लजल्हा आहे, जो करनाल लोकसभा 

मतदारसंघात येतो. हा लजल्हा हातमागासाठी देश-लवदेशात प्रलसद्ध आहे.  

• पण भारताच्या इलतहासाच्या दृष्टीने हे एक अतं्यत महत्त्वािे लठकाण आहे. या लजल्यातील युद्धांनी भारतािा इलतहास 

पूणवपणे बदलून टाकला.  

• खरे तर येथे १५२६, १५५६ व १७६१ मधे्य तीन महत्त्वािी युदे्ध लढली गेली.  

• पालनपतच्या पलहल्या लढाईत खुरासनहून आलेल्या बाबराने इब्रालहम लोधीिा पराभव करून भारतावर कब्जा 

केला. येथूनि भारतातील मुघल राजािी स्थापना झाली.  

• त्यानंतर ५ नोव्हेंबर १५५६ रोजी पालनपतिे दुसरे युद्ध झाले. ही लढाई सम्राट हेमिंद्र लवक्रमालदत्य, (हेमू) व अकबर 

यांच्यात झाली.  

• पालनपतिी लतसरी लढाई इ.स. १७६१ साली मराठा सेनापती सदालशव राव भाऊ यांिे सैन्य आलण अफगाण शासक 

अहमदशाह अब्दाली यांिे सैन्य यांच्यात झाली. या युद्धात मराठ्ांिा दारुण पराभव झाला.  

• या युद्धामुळे अफगाणांिा लवजय आलण भारतािा पराभव हे लिन्ह आहे, त्यामुळेि ताललबान पालनपतच्या नावािा 

वापर भारताला अपभं्रश करण्यासाठी करत आहे.  
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पानिपत सैन्य तुकडी चे काम काय असेल? 

 

• तालिबान कडून स्थालपत करण्यात आिेल्या पालनपत या िष्करी तुकडी ही तापी (TAPI) गॅस पाईपिाईन च्या 

संरक्षणाथव बनविी गेिेिी आहे.  

• जरी यािा उदे्दश तापी गॅस पाईपिाईन च्या संरक्षणािा असिा परंतु आंतरराष्टर ीय संबंधांिे तज्ञ यािा भारतालवरुद्ध 

असिेिा एक कट म्हणत आहे.  

TAPI पाइपलाइि 

 

• TAPI पाइपिाइन, ज्यािा पीस (Peace pipeline) पाइपिाइन देखीि म्हणतात, ही 1,814 लकमी िांबीिी 

नैसलगवक वायू पाइपिाइन आहे जी तुकव मेलनस्तानमधून उगम पावते आलण भारतापयंत पोहोिण्यासाठी 

अफगालणस्तान आलण पालकस्तानमधून जाते. 

• तुकव मेलनस्तानच्या वायू साठ्ािे मुद्रीकरण करणे आलण नैसलगवक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आलण ऊजाव 

सुरक्षा सुधारण्यासाठी शेजारच्या देशांना त्यांिा पुरवठा करणे हे त्यािे उद्दीष्ट आहे. 

• हा प्रकल्प तापी पाइपिाइन कंपनी (टीपीसीएि) या िार वैयक्तिक सरकारी गॅस कंपन्यांनी स्थापन केिेल्या 

तुकव मेनगाझ (तुकव मेलनस्तान), अफगाण गॅस (अफगालणस्तान), आंतरराज्यीय गॅस सेवा (पालकस्तान), आलण भारतीय 

वायू प्रालधकरण आलण इंलडयन ऑईि (भारत) यांनी स्थापन केिा आहे. 

• पाइपिाइनच्या लवकासासाठी या िार देशांनी लडसेंबर २०१० मधे्य आंतरसरकारी करार (आयजीए) आलण गॅस 

पाइपिाइन फे्रमवकव  करार (जीपीएफए) वर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

• तुकव मेलनस्तान-अफगालणस्तान-पालकस्तान-भारत पाईपिाईन ही एक नैसलगवक वायू पाईपिाईन आहे जी 

गॅिलकलनश (Galkynysh) - तापी पाईपिाईन कंपनी लिलमटेडने आलशयाई लवकास बँकेच्या सहभागाने लवकलसत 

करणार आहे. 
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पानिपत येथेच का महत्त्वाच्या लढाया व्हायच्या 

इलतहासात बाबर आलण इब्रालहम िोदी, अकबर आलण हेमू, मराठे आलण अहमदशाह अब्दािी यांच्यातीि अनेक महत्त्वाच्या 

िढायांमधे्य पालनपत आघाडीवर रालहिे आहे. पालनपतमधे्य अशा लनणावयक िढाया होण्यािी लवलवध कारणे आहेत: 

पालनपत येथे मोठ्ा िढाया होण्यािी कारणे 

1.मोक्यािे स्थान (Strategic location) 

 
• पालनपत लदल्लीहून लहंदू कुश पासच्या लदशेने जात असताना वसिेिे आहे जे भारतात प्रवेश करण्यािा प्रयत्न 

करणार् या कोणत्याही शासकासाठी मुख्य प्रवेश होता. हे गँ्रड टर ंक रोडवर क्तस्थत होते आलण पंजाब आलण 

अफगालणस्तानमधीि कोणत्याही आक्रमकािा सहज प्रवेश करता येत होता. 

2.लदल्लीपासून अंतर (Distance from Delhi) 

• पालनपत हे लदल्लीपासून काही अंतरावर आहे ज्यामुळे राज्यकत्याविा आपल्या सैन्यािा सहजपणे आलण अलधक 

वेगाने एकत्र आणण्यािी मुभा असायिी. आव्हानकताव प्रदेशाच्या आत प्रवेश न करता लदल्लीच्या बाहेर राज्यकताव 

येण्यािी आलण तोडं येण्यािी वाट पाहू शकत होता. 

3.भूपृष्ठशास्त्रािी साधी रिना (Plain structure of land topography) 

• पालनपतिी भौगोलिक रिना साध्या संरिनेिी आहे ज्यामुळे ती घोडदळाच्या हाििािीसाठी योग्य बनिी. 

रणनीतीवर जास्त अविंबून न राहता मोठे सैन्य आपल्या सामर्थ्ाविा उपयोग करू शकत होते. लशवाय पालनपतमधे्य 

गलनमी काव्यासारखे डावपेि लनरुपयोगी ठरिे. मराठ्ांच्या पराभवािे हे एक कारण होते. 

4.मोठ्ा संखे्यने कारालगरांिी उपक्तस्थती (Presence of large number of artisans) 

• पालनपत आलण आजूबाजूिा प्रदेश िोहार, सुतार आलण इतर कारागीरांसाठी प्रलसद्ध आहे जे युद्धासाठी शसे्त्र आलण 

साधने तयार करण्यासाठी अतं्यत महत्वािे होते. अशा संसाधनांच्या सहज उपिब्धतेमुळे पालनपत िढाया 

करण्यासाठी एक िांगिा पयावय बनिा. 

5.योद्धा वगांिी उपक्तस्थती (Presence of warrior classes) 

• पालनपत आलण त्याच्या आसपासच्या प्रदेशात मोठ्ा संखे्यने माशवि क्लासेस आहेत जे सैन्यासाठी प्रमुख सैलनक 

आहेत. जाट, गुज्जर, शीख, राजपूत असे गट जवळि उपिब्ध होते, जेणेकरून त्यांना अल्पावधीच्या सूिनेवर एकत्र 

आणता येईि. 

6.हवामानािी पररक्तस्थती (Climatic conditions) 

• पालनपतमधीि हवामानािी पररक्तस्थती दीघव िढायांसाठी अलतशय योग्य होती. पावसाळा खूप कमी असतो आलण 

िांब कोरडा ऋतू असतो. जर तळपत्या पृथ्वीिे धोरण अंमिात आणिे गेिे तर हल्ला करणार् या शतू्रिे नुकसान 

होऊ शकते. 
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India Afghanistan Border 

 

• अफगालणस्तान देशािी भारतािी जवळपास 106 लकिोमीटर एवढी भू सीमा िागते.  

• जमू्म कश्मीर च्या नवीन अलधलनयमानुसार िद्दाख या राज्यािी सीमा अफगालणस्तानिी िागते. 
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