
भारत-चीन सीमेवर र
तेबांधणीचा वेग वाढव�याची गरज 
गलवान म�ये मार खायानंतर �चनी सै�य आता अ�त�मण केलेया 
�थानापासून परत जात आहे ,परंतु �चनी कारवाया यापुढे थांबतील अशी अिजबात 
खा'ी नाह(. काह( म)ह�यानंतर पु�हा एकदा कुठयातर( भागांम�ये �चनी 
अ�त�मण स.ु होईल. 1हणनू आपण अ2या अ�त�मणाला नेहमीच तयार राहायला 
पा)हजे. याकरता सवा3त मह4वाची आहे क5 लडाख आ7ण अ8णाचल 9देश या �चनी 
सीमेवर(ल भागाम�ये र�ते मागा:चा ;वकास. पुढ<या काह( वषा3त आपले र�ते 
सग>या सीमावत? भागात �चनी सीमेपय:त पोचायला पा)हजे, @यामुळे या भागावर 
टेहाळणी जा�त चागंया पCधतीने करता येईल आ7ण अ�त�मण झाले तर लगेच 
�च�यांना �तथेच थांबवता येईल.  
�तबेटम�ये अ�तशय उ�कृ�ट र
ते 
सीमारेषेनजीक<या भागात र�तमेागा:चा अपेFGत ;वकास न झायामळेु सै�याला 
हालचाल( करHयासाठI Jकंवा सीमेजवळ पोहोचHयासाठI बराच वेळ लागतो.भारतीय 
सै�याला या सीमेपय:त पोहोचHयासाठI १० तासांहून ते ७ )दवस इतक5 पायपीट 
करावी लागते. गेया २० वषा:पासनू चीन आपयाकडील सीमेभागालगत<या 
�तबेटम�ये अ�तशय उMकृOट र�ते, तेलवा)ह�या, गॅसवा)ह�यां, रडार आ7ण 
;वमानतळ आ7ण अॅडQहा�स लँSडगं Tाऊंड तयार केल( आहेत. भारत चीन या<ंया 
दर1यान युCधज�य पVरि�थती �नमा3ण झाल( तर चीनचे सै�य हे काह( तासांत 
सीमारेषेवर येऊ शकते. चीनची भारतालगत<या सीमेजवळची र�तेबांधणी जवळपास 
पूण3 झालेल( आहे. 
चीनने भारताबरोबर सीमारेषे<या संदभा3त अनेक करार केले आहेत. पण या 
करारां<या आड लपून चीनने भारताला गाJफल ठेवले आहे.चीनने भूतान सीमेवर 
मोXया 9माणावर र�ते बांधणी सु8 केल( आहे. 
भारत चीन सीमेवर र
ते मागा!चा "वकास केला तर फायदा चीनला? 
भारतात मा' Mया;व8Cध ि�थती आहे. जर भारत चीन सीमेवर र�ते मागा:चा 
;वकास केला तर Mयाचा फायदा चीन ला अ�धक होईल असे भारताला या आधी 
वाटत होते. कार�गल यु�दानंतर भारत-चीन सीमारेषेवर र�तेमाग3 ;वकासाचा 9कप 



गांभीया3ने हाती घेHयात आला. परंतु यापैक5 केवळ ३४ र�ते 9कप पूण3 होऊ 
शकले. आपयाकड ेलालJफतीचा कारभार आहे. अनकेदा कZ [ आ7ण रा@य 
यां<याम�ये सम�वय साधणे अवघड होत.े  
अनेक &कार'या परवान)या ज*र+ 
आपया देशात कोणMयाह( साधनसंप\ी ;वकासाचा 9कप हाती ]यायचा असेल तर 
अनेक 9कार<या परवान^या ]याQया लागतात. पया3वरण, जमीन ह�तांतरणापासून 
१९८० <या व�य9ाणी संवध3न कायCयानुसारह( परवाने ]यावे लागतात. आपयाकड े
वेगवेग>या खाMयांकडून र�त;ेवकासाचे काम केले जाते. सZ_ल पि`लक वक3 स 
Sडपाट3मZटकडून काह( र�Mयांचा ;वकास केला जातो; तर काह( र�ते संरGण 
मं'ालया<या बॉड3र रोड ऑग3नायझेशनकडून बांधले जातात, तर काह( र�Mयांचा 
;वकास हा रा@यांकडून होतो. वेगवेग>या खाMयांकडून वेगवेग>या यं'णांकडून हे 
काम होत असयाने Mयावर देखरेख करHयाबाबत आ7ण ते पूण3Mवाला कसे �यायचे, 
याबाबत 92न �नमा3ण होतात. ५ वषा3पासनु भारत चीन सीमेलगत<या १०० 
Jकलोमीटर पय:त<या र�ते�नcम3तीला पया3वरण ;वभागाने सरसकट परवानगी )दल( 
आहे. इतर ;वभागांनीह( अशी परवानगी देणे गरजेच ेआहे. 9ाथcमकता देऊन असे 
करावे लागेल.तरच र�त ेबांधणीच ेउC)दOट गाठता येईल 
वषा-तील मोजकेच म/हने र
ते बांधता येतात 
आपयाकड ेपव3तीय भागात उंचावर र�ते बांधावे लागतात. अMयंत 9�तकूल 
पVरि�थतीत हे काम करावे लागते. याम�ये मनुOयबळाची कमतरता ह( मोठI 
सम�या आहे. बॉड3र रोड ऑग3नायझेशनकड ेमनुOय बळ )टकत नाह( आ7ण Mयांना 
ते cमळवणे खूप अवघड असते.आता �तथे झार खंडमधुन १५,००० मनुOयबळ 
आणले गेले आहे.  
भारत चीन सीमा रेषेवर(ल वातावरण कमाल(चे थंड असयामुळे ३०-४० फ़ुट बफ़3  
पडयामुळे अनेक म)हने या भागात काम होऊ शकत नाह(. थोडeयात अMयंत 
;वपर(त वातावरणात र�ते बांधणीचे काम करावे लागते. तसेच भूसंपादन करतानाह( 
अनेक अडथळे येतात. Mयामळेुच आपयाकड ेर�ते ;वकासाच ेअनेक 9कप पूण3 



होऊ शकलेले नाह(त.चीन सीमा भागातील साधनसंप\ीचा ;वकास हा अeॅट ई�ट<या 
अंतग3त हाती घेतले पा)हजे.  
या कामात खासगी यं'णांना सामावून घेतले पा)हजे. तसेच एकाच सं�थेकडे हे काम 
देता येईल का याचा ;वचार केला पा)हजे.  
४४ र
तेमागा!चा "वकास कर�याची घोषणा  
भारत आ7ण चीन यां<या दर1यान तीन हजार चारश े८८ Jकलोमीटर लांब सीमा 
आहे. Mयातील १५९७ Jकलोमीटरची सीमा लडाख म�ये, ५४५ Jकलोमीटर ह( 
)हमाचल आ7ण उ\राखंड म�ये, २२० Jकलोमीटर cसeक5म म�ये आ7ण 
११२६Jकलोमीटर सीमा अ8णाचल 9देशात आहे. भारता<या ११०,००० Jकलोमीटर<या 
जcमनीवर चीन �वतःची जमीन असयाचा दावा करत आहे.  
आता कZ [ सरकारने भारत चीन सीमेवर सामVरक gOhया मह4वा<या असणाiया 
अ�तVरeत ४४ र�तेमागा:चा ;वकास करHयाची घोषणा केल( आहे. हे र�त ेमाग3 
ज1मू-का2मीर, उ\राखंड, )हमाचल 9देश, cसeक5म आ7ण अ8णाचल 9देश या 
भारत-चीन सीमेलगत असणाiया पाच रा@यांम�ये बांधले जाणार आहेत. MयासाठI 
२१,०४० कोट( 8पये इतका खच3 अपेFGत आहे. ह( र�ते बांधणी  SडसZबर २०२० 
पय3�त पूण3 करHयाचे ठर;वHयात आले आहे. 
2सि4कम अ5णाचल &देशात र
�यांचा "वकास 
गेया काह( वषा3त कZ [ सरकारने चीन<या सीमेलगत<या ७३ र�Mयांचे काम हाती 
घेतले गेले आहे. Mयापैक5 २९ र�ते बीआरओकडून पूण3 होत आहेत. Qय�तVरeत ४४ 
र�तेमागा:चे काम हाती घेतले आहे. अ.णाचल 9देशालगतची सीमा सवा3�धक लांब 
1हणजेच १ हजार १२६ Jकलोमीटर इतक5 आहे.  �तथे साधन संप\ीचा ;वकास होणे 
गरजेचे आहे. आज अ.णाचल 9देशात र�Mयांची घनता अMयंत कमी आहे.  
cसिeकमची राजधानी गंगटोक आ7ण नMथलुा पास यांना जोडणारा एकच र�ता 
माग3 आहे.पया3यी मागा3ची गरज आहे._ा�स अ.णाचल 9देश हायवे जो एका 
खोया3तुन दसुया3 खोया3त जातो या _ा�स हायवे चे काम हाती घेHयात आले आहे.२५ 
SडसZबरला 2018 k1हपु'वेVरल बोगीlबल दहेुर( पूल राO_ाला सम;प3त केला गेला. 
यामुळे सै�याची हालचाल जा�त वेगाने करता येइल. 



ज6मू काि8मर आणी लडाखमधे न"वन र
त े
स�या लडाखम�ये फeत एकच र�ता येतो, जो ज1मू-mीनगर -झोिजला 7खडं -[ास 
-कारगील मधून लेहला पोहोचतो. हा र�ता बफ3  पडयामुळे सहा म)हनेच उघडा 
असतो.झोिजला 7खडंीखाल( ९ Jकलोमीटर मोXया भुयाराच ेकाम हाती घेHयात आले 
आहे.Mयामळेु हा र�ता बारामाह( उघडा रा)हल.  
)हमाचल 9देश मधून मनाल(- खरदुंगला व.न दसुरा र�ता लेहम�ये पोहोचतो ,परंतु 
तो फeत पाच ते सहा म)हने उघडा असतो .तो सCुधा आता बारामह( उघडा 
ठेवHयाकरता काम सु. झालेले आहे. हा र�ता �नमा3ण झाला तर लडाखला 
जाHयाकरता दोन बारामाह( र�ते cमळतील, जे सामVरक gOhया अ�तशय मह4वाचे 
असेल. 
ज1मू काि2मरमधील सोनमग3म�ये ३.५ Jकलोमीटर भयुाराचे काम पूण3 करHयात 
आले आहे. ज1मू mीनगर हायवेवर एक बोगदा तयार करHयाचे काम सु. झाले 
आहे.  ४९८ Jकलोमीटर लांबीचा lबलासपूर- मनाल(- लेह हा रेवेमाग3 ;वकcसत 
करHयाचे काम सु. झाले आहे.   
भारताचे &<यु>र  
र�तेबांधणी, �नcम3ती आद( साधनसंप\ी ;वकासाची पूण3 जबाबदार( असणार( एकच 
यं'णा असणे गरजेचे आहे. सै�याची हालचाल जलद करता यावी 1हणनू अ8णाचल 
9देशातील तवांगपय:त रेवे माग3 जोडHयाची योजना आखल( आहे. बॉड3र रोड 
ऑग3नायझेशन र�ते बनवत आहे, पण वेग कमी आहे. Mयामळेु मोXया खाजगी 
कंपनीची मदत ]यायला हवी. Mयाच9माणे नवीन तं'nानाचा वापर क8न चांगया 
दजा3चे र�ते बनवले पा)हजेत. भारतान ेसीमेकडील आपया भागात र�ते, रेवे, 
;वमानतळ आद(ं<या पायाभूत सु;वधांचे जाळे तयार करायला हवे. गेया 5 वषा3त 
9गती झाल( असल( तर(ह( र�तेबांधणीचा वेग फ़ारच कमी आहे, तो वाढवला 
पा)हजे. यासाठI वेळ लागेल पण चीनचा वाढता धोका लGात घेता oया पायाभूत 
सु;वधा लवकरात लवकर बनवया पा)हजेत. 
 


