
चीन-नेपाळ इकॉनॉ
मक कॉ�रडोर भारतासाठ� 
धो�याची घंटा 
चीन द��ण आ�शयात अनेक वषा�पासून �वेश करत आहे. �यांच ेल�य एकच आहे क�, तथेील बाजारपेठांवर 
 नयं!ण �मळवून क$जा करायचा. &हणून चीनच े हे (यापारयु*ध िजंक-यात .कंवा चीन-नेपाळ ‘इकॉनॉ�मक 
कॉ1रडोर’ला यश �मळ-याआधी आपण देशातील र4त े आ5ण रे6वे माग8 अ9धक चांगले तयार क:न भारतीय 
बंदरातून (यापार कर-याची संधी नेपाळला उपल$ध क:न *यावी, जेणेक:न चीनला नेपाळम>ये �वेश करणे 
कठ@ण होईल. 
 
भारताचे पंत
धान नर� मोद� यां�याशी ��व�दवसीय चचा� के�यावर िजन�पगं 
श"नवार� काठमांडू येथे दाखल झाले. चीन पुढ�ल दोन वषा-दर.यान नपेाळला 
0या�या �वकासकामांसाठ1 तसेच र2त ेसपंका�साठ1 ५६ अ4ज नपेाळी 5पयांची मदत 
करणार आहे. िजन�पगं हे मागील २३ वषा-�या कालावधीत नेपाळचा दौरा करणारे 
चीनचे प�हले अ9य: ठरले आहेत. २०१५�या भूकंपापासनू बदं झाले�या काठमांडूला 
‘तातोपानी =ाि>झट पॉAट’शी जोडणा ़C या अ"न�को महामागा�ची द5ु2ती करDयाचे 
आEवासन 0यांनी �दले आहे. =ा>स-�हमालयीन रे�व�ेया Fयवहाय�तबे�दल लवकरच 
अ9ययन सुG केले जाणार आहे. तसेच के5ंग-काठमांडू भुयार� मागा��या "नHम�तीत 
मदत करDयाचे आEवासन शी यांनी नपेाळला �दले आहे. माI, हा भाग डJगराळ 
अस�यामुळे =ा>स-�हमालयीन रे�वे आKथ�कLMNया दो>ह� ह� देशांना परवडणार 
नाह�. Oकतीह� 
य0न केला तर�पण इतर देशांशी FयापाराकQरता नेपाळला 
भारतावरच अवलबंनू राहावे लागेल. 
 
 
नेपाळशी केले6या करारावर ल� ठेवणे गरजेचे 
 
चीनचे पंत
धान शी िजन�पगं यांनी नपेाळशी केले�या काह� करारांवर ल: 
ठेवण,े भारता�या सुर:े�या LMट�न ेगरजेचे आहे. शी िजन�पगं जेFहा काठमांडू येथे 
गेले, तFेहा 0यांचे ऐ"तहाHसकQर0या 2वागत करDयात आले. कारण, नेपाळचे स9याचे 
पंत
धान के. पी. शमा� ओल� यां�या LMट�ने भारतास शह देDयाकQरता चीनचे 



अ"तमहTवाचे 2थान आहे. कारण, नेपाळला भारतापासून Fयापार व संर:णाकQरता 
सामQरक 2वातंUय Hमळाव,े असे वाटत.े स9या ९० टVके दैनं�दन गरजांसाठ1 नेपाळ 
हा भारतावर अवलबूंन आहे, तर�ह� भारताकडून सामQरक 2वातUंय काय अपेX:त 
आहे, हे नेपाळच जाणे. भारतावर�ल अवलYंब0व कमी करत संतलुन साधDयासाठ1 
0यांना चीनचा वापर करायचा आहे. चीनह� या गोMट�साठ1 तयार आहे. 
कारण, चीनला Fयापार वाढवDयासाठ1 भारतीय उपखंडातील देशात 
वशे अजनू 
जा2त बळकट करायचा आहे. काह� करार जसे ‘बे�ट अ ॅDड रोड इ"नHशएट�Fह’ यावर 
ल: क ��त करDयाची गरज आहे. चीनन ेपाOक2तानात आKथ�क पQर:ेI तयार केले 
आहे. पाOक2तानातील ]वादार बंदरातून सुG होऊन साडचेार हजार Oकलोमीटरचा 

वास ‘चीन-पाOक2तान इकॉनॉHमक कोQरडॉर’ (सीपेक) चीन�या ‘HशनHशयांग’ 
ांतात 
पोहोचतो. हा एक सामQरक माग� आहे. आता चीन-नेपाळ आKथ�क पQर:ेI "नमा�ण 
करDयाचा चीनचा 
य0न सुG आहे. 
 
 
चीन-नेपाळ आ9थ8क प1र�े!  नमा8ण कर-याचा �य�न 

 
चीनचे र2त े "तबेट-नेपाळ सीमेपय-त पोहोचले आहेत. २०१६ म9ये झाले�या 
भूकंपाम9ये भू2खलनामुळे बंद र2ता पु>हा एकदा सुG करDयात येणार आहे. 
याHशवाय सवा�त महTवाचे आहे त े .हणजे, ‘चीन-नपेाळ =ा>स �हमाल�यन 
मि�टमॉडले कनेिVटिFहट� नटेवक� .’ 0यालाच आपण ‘चीन-नेपाळ इकॉनॉHमक 
कॉQरडोर’ .हण ू शकतो. चीन-.यानमार इकॉनॉHमक कॉQरडोर
माणेच हादेखील 
महTवाचा आहे. याम9ये रे�वमेाग� अ0यंत महTवाचा आहे. नपेाळची इ�छा आहे 
क`, चीनची "तबेटपय-त आलेला रे�वेमाग� नपेाळपय-त येऊन पोहोचावा. या�वषयी 
अनेक वषा-पासून चचा� सुG आहेत. आता�या "नयोजनानुसार "तबेटमधील 
Kगर�आगँपासून हा रे�वमेाग� नपेाळमधील रासू-वाघाटपय-त येऊन पोहोचेल. दसुC या 
टccयाम9ये नपेाळ�या लंुYबनी गावापय-त पोहोचेल. 
 
 
रे6वेमागा8ची .कंमत २.७ अ$ज डॉलस8 



 
अनेक तdeांना असे वाटत े क`, या रे�वमेागा��वषयी चचा� करणे हे एका 
का�प"नक/आभासी जगात वावरण,े असेच होऊ शकत.े कारण, हा भाग अ"तडJगराळ 
अस�यान े इथे रे�वमेाग� आखण े हे खKच�क आहे. पया�वरणाचा �वचार करता "तथे 
कापल� जाणार� झाड,े डJगर फोडून तयार होणारे र2त,े बोगदे यामुळे या 
रे�वमागा�ची Oकंमत 
चंड वाढणार आहे. हा माग� तयार करताना अHभयांYIक`�या 
मोgया आFहानांना सामोरे जाव ेलागणार आहे. माI, असे .हटले जात ेक`, चीनन े
एखाद� गोMट ‘करणार’ .हट�यानंतर ती गोMट तो कGन दाखवतो. स�यपQरि2थतीत 
या रे�वमेागा�ची Oकंमत २.७ अ4ज डॉलस� इतक` होणार आहे. अथा�त, 
0य: 
रे�वमेाग� "नमा�ण होईपय-त हा खच� अजनु वाढणार आहे. अनेक अiयासकांना असे 
वाटत ेक`, आKथ�क पQर:ेIा�या नावाखाल� पाOक2तानला जसे चीनन ेअनेक देशांना 
आप�या कजा��या डJगराम9ये अडकवले आहे Oकंवा jीलंकेला कज� देऊन हंबनटोटा 
बंदरावर कायमचा क4जा Hमळवला. तशीच नेपाळची अव2था होईल. कारण, हा 
रे�वमेाग� आKथ�कLMNया परवडणारा नाह�. 
 
 
रे6वेमाग8 पुढे भारतात वाढवू नका 
 
रे�वमेागा�चा वापर कGन नेपाळला Kचनी बंदरातून आप�या मालाची आयात-"नया�त 
करायची असेल, तर त े अतंर आहे सहा हजार त े सात हजार, ६०० 
Oकलोमीटर. .हणनूच हा रे�वमेाग� अजनूह� पुढे गेलेला नाह�. माI, नपेाळ आkण 
चीन दो>ह� देशांचे महTवाचे नते ेहा रे�वमेाग� पुढे रेटDयाचा 
य0न कर�त आहेत. 
अथा�त, जर शी िजन�पगं यांची इ�छा आहे क`, हाच रे�वमेाग� पुढे भारतातह� 
वाढवावा. भारत अथा�तच या गोMट�ला राजी नाह�. कारण, भारताला बगंाल�या 
उपसागरात चीनला 
वेश देDयाची इ�छा नाह�. माI, चीन हा रे�वमेाग� भारतातून 
पुढे जात रहावा, यासाठ1 दबाव टाकत राह�ल. अथा�त, आपण 0या दबावाला बळी 
पडू नये. अशा 
कार�या Kचनी कारवायांवर सात0यान ेल: ठेवाव ेलागेल. 



 

 
 
चीनला खूश कर-याच ेउ*योग 

 
२०१८ म9ये Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 
Economic Cooperation (BIMSTEC) या नावाने भारतात होणाC या यु�ध 
अiयासापासून 2वत:ला दरू ठेवनू चीनला खूश केले होत.े 0यानतंर १२०० मेगावॅट 
"नHम�ती:मता असलेला बुधी गंडक` जल�व�युत 
क�प गेझुबा नामक Kचनी 
कंपनीला �दला गेला. २०१८ नोFहबरम9ये नपेाळी काँlेस�या शरे बहादरू देऊबा 
यां�या नेत0ृवाखाल�ल सरकारन ेयाच कंपनीला �दलेले कंIाट र�द केले होत.े यावर 
बोलताना नेपाळचे ऊजा�मंIी बारसा मान पुन यांनी कोNयवधी 5पयांचे हे कंIाट 
Kचनी कंपनीला देणे आ.हाला भाग पडले, असे वVतFय केले होत.े चीन�या ’इशjीं 
रपव ठेरव खपळींळर�ंळnश’ नामक महTवाकां:ी 
क�पांतग�त रे�वे आkण अ>य 
काह� कंIाटे बहाल कGन चीनला खूश करDयाचे उ�योग आता सुG आहेत. 



 
 
काय करावे? 

 
दोन म�ह>यांपूवo भारताने अ"तशय वेगाने एक गॅसची पाईपलाईन नपेाळम9ये नले� 
आहे. 0यामुळे नपेाळला कमी Oकंमतीत गॅस, तले आkण pडझले उपल4ध 
होईल. जसा चीन नेपाळम9ये �व�वध प�धतीने आKथ�क गंुतवणकू करDयाचा 
य0न 
करत आहे, 0याचाह� आप�याला अiयास कGन चीनला भारताला 
0युqर �यावे 
लागेल. जेणेकGन चीनला नपेाळ�या आप�या बाजनू े घेDयात यश Hमळणार नाह�. 
चीन दX:ण आHशयात अनेक वषा-पासून 
वशे करत आहे. 0यांचे लrय एकच आहे 
क`, तथेील बाजारपेठांवर "नयIंण Hमळवून क4जा करायचा. .हणनू चीनचे हे 
Fयापारयु�ध िजकंDयात Oकंवा चीन-नपेाळ ‘इकॉनॉHमक कॉQरडोर’ला यश 
HमळDयाआधी आपण देशातील र2त ेआkण रे�व ेमाग� अKधक चांगले तयार कGन 
भारतीय बंदरातून Fयापार करDयाची सधंी नपेाळला उपल4ध कGन �यावी, 
जेणेकGन चीनला नपेाळम9ये 
वेश करणे कठ1ण होईल. चीन आजबूाज�ूया 
देशांम9ये काय कारवाया/हालचाल� करतो याकड ेसात0याने ल: �याव ेलागेल. जर 
देशा�या सुरX:ततलेा कोण0याह� प�धतीन े धोका पोहोचत असेल, तर 0याला 

0युqर देDयाची :मता आप�या "निEचत कालावधीत Hमळवल� पा�हजे. आपण 
जागGक राहून आkण वेळोवेळी Kचनी आsमणाला यो]य त े 
0युqर देDयाकQरता 
सdज रा�हले पा�हजे. 
 
 
भारता�या LMट�न े चीन आkण नपेाळकडून राजनयीक पातळीवर 
क�पां�या 
हेतूब�दल सुर:चेे जे 
Eन "नमा�ण होऊ शकतात, 0याबाबत 2पMट�करण मागण े
महTवाचे आहे. भारताने नपेाळकडून या 
क�पामुळे भारता�या 0यासंबधंी 
2पMट�करण मागाव.े हे 
क�प जर� 
ाथHमक अव2थेत असले, तर� 0यांना 
"तसाद 
�यायची योजना बनवणे भारतासाठ1 महTवाचे आहे. 
ाथHमक 2तरावर भारताला 
नपेाळ सीमेवर चीन�या सभंा�वत धोVयाला काय�:मपण े तJड देDयासाठ1 आपल� 
सुर:ा Fयव2था चोख करण े यो]य ठरेल. भारतान े आप�या अवकाश यंIणचेा 
उपयोग कGन घडणाC या घडामोडींवर ल: ठेवाव,े जेणेकGन भारताला अनपेX:त 



घटनांना सामोरे जाव ेलागणार नाह�. सवा�त महTवाचे .हणजे भारतान ेनपेाळ�या 
पायाभूत सु�वधां�या :Iेाचा �वकास करDयासाठ1 पुढाकार घेतला पा�हजे 

 


