
साम�रक ��्या मह�वाचा अटल बोगदा चीन बरोबर लढ�याची �मता वाढणार
लडाख सीमेवर भारत - चीनमधील संघष� शीगेला पोहचलेला असतानाच रोहतांग पासला लेह-
लडाखशी जोडणारा 'अटल बोगदा' पणू� झालाय. या मागा�तनू लडाख ये�या-जा�याचा माग� 
आता संपणू� वष�भर खुला राहणार आहे. चीनशी सु� असले�या संघषा� दर�यान 
सिैनकांसाठी अटल बोगदा मोठा उपयोगी ठरणार आहे. कारण सेनेचे ह�यारं आिण इतर 
सामान आता वष�भरात पोहचवले जाणं श य झालंय.
साम!रक #$्या अितमह�वा'या अटल िबहारी वाजपेयी टनेल(बोगदा) चे उ)ाटन ऑ टोबर 
म-ये देशाचे पंत.धान 0ी नर2 3 मोदी कर�याची श यता आहे. परंतु �यामधनू स5ैया'या 
गाड्यांची हालचाल लडाखला सु6 झालेली आहे. या मुळे भारतीय स5ैयाला लडाख'या 
सीमेवरती आपली साम9ी पाठव�या करता दुसरा मह;वाचा र<ता जा<त वेळ उघडे ठेव�याची 
संधी िमळालेली आहे. या टनेल िवषयीची मह�वाची मािहती खाल=ल यट्ूयबू चनैल वरती 
दे�यात आलेली आहे:- https://www.youtube.com/watch?v=vLMfLPkfBe4
अटल बोगदा, पवू>चे नाव: रोहतांग बोगदा हा माजी पंत.धान अटलिबहारी वाजपेयी यां'या 
नावावर असलेले, लेहवरील िहमालयातील पवू� पीर पंजाल पव�तरांगेत रोहतांग िखंडीत 
बनवलेला एक बोगदा आहे. लेह-मनाली महामाग� लडाखकडे जाणा? या दोन मागाAपकैB एक 
आहे. रोहतांग िखंडीत िहवाCया'या मिह5यांत जोरदार बफ� व$ृी होते आिण �यामुळे वषा�तील 
फF 6 मिहनेच हा र<ता वाहतुकBसाठी खुला असतो. िहवाCया दर�यान या बोगGामुळे हा 
महामाग� आता खुला ठेवता येईल. लेहला जाणारा दुसरा माग� 0ीनगर-3स-कारिगल-लेह 
महामागा�वरील झोजी ला िखंडीतनू जातो आिण वषा�तनू 6 मिहने बफा�मुळे तो बंद असतो. 
झोजी ला पास अंतग�त १४ िकमी (८.७ मलै) लांबी'या बोगGाचे िनयोजन कर�यात आले आहे. 
पिIमेकडील अ साई िचन आिण िसयाचीन Kलेिशयरला सामोरे जाणा?या स5ैयला पुरवठा 
कर�यासाठी हे दोन माग� मह;वाचे आहेत.
या बोगGा'या िनमा�णासाठी जवळपास १० वषाAचा कालावधी लागला. परंतु, �यामुळे आता 
वष�भर िहमाचल .देश लेह-लडाख भागाला जोडलेला राहील. सोबतच मनाली ते िकलाँग ११५ 
िकलोमीटरचा .वास ४६ िकलोमीटरचं अंतर यामुळे कमी झालंय. हा र<ता १२ मिहने 
.वासा'या सोयीचा बनेल, थंडीम-ये बंद पडणार नाही.
१९९८ साली त�कालीन पंत.धान अटल िबहारी वाजपेयी यां'या काळातच ३ जनू, २००० 
साली या रोहतांग बोगदा .क�पाची घोषणा कर�यात आली होती. या .क�पाचे काम 
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‘िडफे5स रोड क5<N शन एज5सी’, ‘बॉड�र रोड्स ऑग�नायझेशन’ (BRO) यां'याकडे ६ मे, 
२००२ ला दे�यात आले. ‘िफिझिबलीटी’ अSयास ‘िजऑलॉिजकल सTहU ऑफ इंिडया’कडून 
क6न घेतला गेला आिण भौगोिलक अSयास जनू २००४ म-ये झाला. संरचना व माग�दश�न 
त;वे ‘ऑि<Nयन फम� <मेक इंटरनॅशनल’ने ठरवली. तांिYक बाजूंक!रता या .क�पाला २००३ 
म-ये, तर सुरZे'या #ि$कोनातनू २००५ म-ये मा5यता िमळाली. 
अटल बोग�ाची विैश�्ये
हा बोगदा ९.०२ िकमी लांब, १०.५ मी. �ंद व ५.५२ मी. उंच असा असेल. या बोगGाचे काम मे 

२०२० म-ये पणू� कर�याचे उि[$ होते. परंतु, चीनी T\ायरसमुळे   हे काम तीन-चार मिहने 
िवलंबाने झाले. हा बोगदा िहमाचल .देश व लडाखसाठी फार उपयुF ठरणार आहे. मनाली व 
लेह र<�यावरील ४६ िकमी अंतर कमी होणार आहे. हा रोहतांग िखंडीतला पया�यी माग� ठरणार 
आहे. �यामुळे पाच तासांचा .वास हा अव]या २-३ तासांवर येणार आहे. अटल बोगGामुळे 
मनाली आिण िकलाँगमधील ४५ िकलोमीटरचं अंतर कमी होणार आहे. समु3सपाटीपासनू 
जवळपास १२ हजार फुटां'या उंचीवर साकार�यात येणारा हा बोगदा जगातील सवा�त सवा�च 
उंच बोगदा आहे, ^या'या िनिम�तीसाठी जवळपास चार हजार कोटी �पये इतका खच� आला 
आहे.
 बोग�ातील काही सोयीसुिवधा 
अटल बोगदा ९ िकलोमीटर लांब असनू १० मीटर �ंद आहे. रोहतांग बोगGाच ंअंतर आता 
अव]या १० िमिनटांत पणू� करणं श य झालंय. अटल बोगGातनू ३००० कार िकंवा १५०० Nक 
एकाच वेळी .वास क6 शकतील.
अटल बोगदा बनव�यासाठी त_बल ४,००० कोटी �पयांचा खच� आलाय.बोगदा बनव�यासाठी 
'ऑ<Nेिलयन टनिलंग मेथड'चा वापर कर�यात आलाय. बोगGात हवा खेळत राह�यासाठीही 
याचा वापर झालाय.बोगGात .�येक १५० मीटरवर टेिलफोन, ६० मीटरवर फायर हाय`े5ट 
आिण .�येक ५०० मीटरवर इमज�5सी दरवाजे लाव�यात आलेत.य ूटन� घे�यासाठी २.२. 
िकलोमीटरनंतर टिनAग पॉईटं दे�यात आलाय..�येक २५० मीटरवर सीसीटीTही कॅमेरे 
लाव�यात आलेत तर .�येक १ िकलोमीटर'या अंतरावर एअर  वािलटी िस<टम लाव�यात 
आलेत.िहम<खलन आिण बफा�चा अटल बोगGावर कोणताही प!रणाम होणार नाही, याची 
काळजी घे�यात आलीय.या बोगGामुळे कोण�याही .कार'या वातावरणात सहजग�या 
वाहतकू करणं श य होणार आहे.बोगGात लाव�यात आले�या सीसीटीTही कॅमे?यांमुळे 
वाहतुकBचा वेग आिण अपघातांवर िनयंYण ठेवणं श य होणार आहे.या बोगGा'या आतनू 
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वाहन ८० िकलोमीटर .िततास वेगानं .वास क6 शकेल.हा बोगदा उभार�या'या कामाला २८ 
जनू २०१० रोजी सु�वात कर�यात आली होती.तसेच या भागात थंडीत बफ�  पडत 
अस�यामुळे, मनाली'या बाजलूा बफ�  हटिव�याची Tयव<थाही तनैात कर�यात आली आहे. 
अनके अडचण चा सामना
 ‘<Nाबॅग एजी अफकॉन जॉईटं Tहे5चर कंपनी’ला. .क�प पणू� कर�याक!रता अनेक 
अडचण=ना चार वषU तaड Gावे लागले. �यातील एक मुbय अडचण होती ५८७ मीटर लांब सेरी 
नाला. बोगGा'या छताव6न पाणी वाहत होते व  ते बंद कर�यासाठी बोगGाची कामे 
झा�यावर वॉटर.िूफंग’ कर�यात एक वष� गेले. ‘तसेच दगड फोड�या'या कामांतही फार 
िवलंब झाला. 
अटल बोगGा'या कामासाठी एकूण तीन हजार कंYाटी मजरू काय�रत होते व ७५० नेहमीचे 
इंिजिनअस� व टेि निशअ5सची टीम पणू�वेळ काम करत होती. या भागात काम करायला मजरू 
िमळत नाही फF सहा मिहने काम करता येते. �याकरता तीन हजार मजरू .�येक वष> 
झारखंड मधनू आणले गेले. अशा या बोगGाचे काम फार कठीण असे होते, पण बांधकामा 
दर�यान एकाही कामगाराला इजा झाली नाही वा कुणाचाही म�ृय ूझाला नाही. 
बोग�ाच ेसाम�रक मह!व
मनाली-लेह मागा�क!रता आणखी तीन पया�यी बोगGांची आवdयकता आहे. �याम-ये, 
बारालाचा िखंडीखालनू १६ हजार, ०४० फूट उंचीवर १३.२ िकमी लांबीचा बोगदा, लाचंुग 
िखंडीखालनू १६ हजार, ८०० फूट उंचीव6न १४.७८ िकमी लांबीचा बोगदा,तगलांग 
िखंडीखालनू १७ हजार, ४८० फूट उंचीव6न ७.३२ िकमी लांबीचा बोगदा बांधला जाणार  आहे.
हा नवीन बोगदा लडाख.माणे पय�टकांना लाभदायक ठरणार आहे. रोहतांग िखंडीमुळे या 
महामागा�वर अनेक वेळा वाहतकूकaडी होते. पण, या नवीन बोगGामुळे पय�टकांचा लेहचा 
.वास सोपा होइल. या बोगGामुळे पुढील थंडीम-ये या मागा�वर अ5न व पुरवठा अडचणी कमी 
होितल.या अटल बोगGामुळे आता या िवभागातील सवाAगीण िवकासाचे एकूणच िचY 
पालटणार आहे.
अटल बोगदा .क�प पणू� करणे हे ‘बीआरओ’साठीही मोठे आTहान�मक काम होते. 
बोगGामुळे  भारत-चीन ह[ीपयAत अनेक िकम=चे महामाग� जाळे फार उपयुF ठरणार आहे. 
स-या लडाख'या पवूUकडे भारत-चीन तणाव  असताना, हा  बोगदा .क�प फार मह;वाचा 
ठरणार आहे. या बोगGामुळे सुरZा बल, �यांचे सािह�य लडाख'या ह[ीपयAत कमी वेळात 
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पोहोच ूशकेल आणी चीन बरोबर लढ�याची Zमता वाढणार आहे. 
लडाखम-ये तनैात असले�या सिैनकांशी सहजग�या संपक�  साधता येणं यामुळे श य होणार 
आहे. या बोगGामुळे िहमाचल .देशातली लाहौल <पीितचा .वासही सोपा होणार आहे. कारण 
हाच बोगदा कु�ल ूिज�\ातील मनालीहfन लाहौल <पीित िज�\ाला जोडणार आहे. 
सव�सामा5य नाग!रकांबरोबरच हा बोगदा स5ैयदल वाहनां'या वाहतुकBसाठीसुgा फायGाचा 
ठरणार आहे. अटल बोगदा सवा�था�ने िहमाचल .देशात,लडाख'या िवकासाचे .वेशhार 
ठरणार आहे.
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