
चीन�या �व
तारवाद� धोरणाला आळा घाल�यासाठ� समु�ाम�ये भारताची साम रक 
आघाडी  
अमे�रकेचे सवा�त ताकदवान दोन एअर�ा�ट कॅ�रअर भारता�या द��ण टोकापासून 
द��ण चीन सम�ुा�या �दशेने जात होते. या एअर�ा�ट कॅ�रअर या जगात या 
सवा�त श!तीमान नौका आहेत. #यां�यावर %युि!लअर )ोपेलशनचा(अणशु!तीचा) 
वापर केला जातो.अमे�रकेचे श!तीशाल, -वमानावाहू यु0धनौका यूएसएस 3न4म#जने 
अंदमान-3नकोबार�या समु�ात भारतीय नौदला�या यु0धनौकांसोबत कवायती के या. 
भारतीय आ7ण अमे�रकन नौदलाचा हा सराव दादा8गर, करणा9या चीनसाठ; एक 
मोठा  इशारा आहे. 
भारतीय आ7ण अमे�रकन नौदल मालाबार आ7ण अ%य यु0ध सरावा�या 3न4म<ाने 
या आधी एक= येत असत. आता 3न4म#ज सरावात सहभागी झाल,. अ?व@= सAज 
यूएसएस 3न4म#ज सोबत अ%य यु0धनौका हो#या. माला!का @Bेटमधून #यांनी �हदं, 
महासागरात )वेश केला. यूएसएस 3न4म#ज आ7ण यूएसएस रोना ड रेगन या दोन 
यु0धजहाजांची द��ण चीन सागरातील तैनातीची )EFया माग �या म�ह%यात पूणG 
झाल, आहे. हा एअर�ा�ट कॅ�रअरचा ताफा Aयावेळेला जातो #या�याबरोबर नेIह,ची 
इतर अनके जहाजे असतात. यांचे ल� आहे द��ण चीन सम�ु. द��ण चीन 
सागरातील 4म= राJBां�या मदतीसाठ; आ7ण चीन�या -व@तारवाद, धोरणाला आळा 
घाल?यासाठ; अमे�रकेने यएूसएस 3न4म#ज आ7ण यएूसएस रोना ड रेगन या दो%ह, 
यु0धनौका द��ण चीन सागरात तैनात के या आहेत.अमे�रकेकड ेयूएसएस 3न4म#ज 
)कारातील १० जहाजे आहेत. )#येक जहाजाचे वजन १ लाख टन�या घरात असून 
८० ते ९० फायटर -वमाने एकावेळी जहाजावर तैनात असतात. अमे�रकेने ह, जहाज े
जगभरात तैनात केल, आहेत. 
भारताकडुन अनेक घटकांचा/राि#$य ताकद�चा वापर  
चीनने लडाखमNये केलेले अ3तFमण आ7ण तेथे भारतीय सै%याने  केलेल, कारवाई 
नेहमीच )काशझोतात रा�हलेल, आहे. परंतु आता भारतान ेआFमक चीनचे आIहान 
परतव?याक�रता इतर अनके घटकांचा/रािJBय ताकद,चा वापर कर?याच ेठरवले 
आहे. #याOJट,ने महPवाची अनेक पाऊले उचलल, आहेत.  



सम�ुा�या काय0या)माणे Aया देशाला सम�ु Eकनारा असतो #यापासून 12 नॉ�टकल 
माईलचा सम�ु हा #या राJBाचे टे�रटो�रयल वॉटर(#या देशाचा समु�) समजले जाते. 
AयामNये #या राJBांचे कायदे लागू होतात. EकनायाGपासून 200 नॉ�टकल माईलचा 
सम�ुाला ए!स! यूजीव इकॉनॉ4मक झोन असे Tहटले जाते. AयामNये सम�ुात 
4मळणारे मासे, गॅस Eकंवा कुठलेह, इतर पदाथG #या देशाचे असतात. मा= इतर 
राJBांना तेथून Iयापार, जहाजे घेवून जायला परवानगी असते. यापुढ,ल सम�ु 
EकनायाGपासून 350 Eकमीटरचा सम�ु ए!सटे%डेड ए!स! यूजीव इकॉनॉ4मक झोन 
असे Tहटले जाते. 3तथे सु0धा #या देशाला अनके अ8धकार असतात. मा= बाकW 
देशांना म!ुत सम�ु )वासाला येथे परवानगी आहे. #यापुढ,ल सम�ु हा सगXया 
जगाचा मानला जातो.  
या)माणे चीनची सम�ु सीमा #यां�या EकनायाGपासून 12 नॉ�टकल माईल, 200 
नॉ�टकल माईल Eकंवा 350  नॉ�टकल माईलवर संपायला पा�हज.े मा= तसे नाह,. 
चीन Tहणते संपूणG द��ण चीन सम�ु हा आमचा आहे. यामुळे िIहएतनाम, 
लाओस, इंडो3न4शया, Eफल,पीन, जपान आ7ण को�रया यां�या सम�ु सीमांचे काय? 
चीन Tहणते संपूणG सम�ु आमचा ,#यांचा नाह,. अशा )कारे #यांची दादा8गर, सुY 
आहे. ददुZवाने साऊथ ई@ट आ4शयाई देशांकड ेपुरेशी सै3नकW ताकद नस यामुळे #या 
राJBांना जर, राग आला असला तर, ते चीन -वY0ध सै3नकW कारवाई कर?याक�रता 
असमथG आहेत. Tहणनूच #यांना मदत कर?याक�रता आता अमे�रका आपले 
युरोपमधील सै%य 4श�ट क\न  #यांना आता साऊथ ई@ट आ4शयाई देशांकड े
आणत आहे. #यामNये दोन एअर�ा�ट कॅ�रअरला #यां�या ता�याबरोबर द��ण 
चीन सम�ुाकडे पाठव?यात आल, आहेत.  
ल#कर� ताकद�चा वापर म%लाका सम�ुधनुीवर 
जगातील सवा�त )चंड असे हे लJकर, साम]यG मानले जाते. या  एअर�ा�ट�या 
कॅ�रअर �ुपना भारता�या द��णी सम�ुापासून तर म लाका @Bेटपय�त(सामु�धुनी) 
भारता�या नौदलां�या जहाजांनी सोबत �दल, आ7ण #यां�याबरोबर एक= यु0ध 
अ^यास सु0धा केला.याला पासे!स युNद सराव नाव �दले होते. ल�ात असावे कW 
भारता�या या द��ण टोकावर असले या समु�, महामागा�ना Aयाला सीलाई%स ऑफ 



कTयु3नकेशन असे Tहटले जाते,#यामधुन चीनचा 70 ट!के Iयापार होतो. आ7ण 
म लाका सामु�धुनी ह, एक अशी जागा आहे कW िजथ ेआपण चीन�या -वY0ध 
आFमक  कारवाया क\न हा Iयापार थांबवु शकतो. एवढेच नIहे तर अंदमान 
3नकोबारचे शेवटचे टोक Tहणजे �ेट 3नकोबार आयल%ड हे फ!त 150 नॉ�टकल 
माईल म लाका सम�ुधुनी पासून आहे. 3तथे भारता�या नौदलाचे मोठे क_ � आहे. 
हवाईदलाची ज`वार -वमाने इथे तैनात कर?यात आलेल, आहेत. भारतीय सै%याची 
सु0धा येथे पुJकळ ताकद आहे. यामुळे भारतीय लJकर, ताकद,चा वापर म लाका 
सम�ुधनुी�या मखुावर केला जावू शकतो. 
ए'सरसाईज मलबार मधे ऑ
$े,लयाचा सहभाग    
Tहणजे भारत आता चीन�या -वY0ध सम�ुामNये इतर देशां�या मदतीने एक नवीन 
आघाडी उघडत आहे. आपल, लJकर, ताकद दाखव?याक�रता पाच �दवस अंदमान 
सम�ुामNये भारतान ेय़ूNद सराव केला. या4शवाय या म�ह%यामNये ए!सरसाईज 
मलबार हा एक नवीन यु0ध अ^यास सुY होणार आहे. AयामNये भारत, जपान 
आ7ण अमे�रका भाग घेतात. 2015 पासून भारत आ7ण अमे�रकेसह जपानदेखील 
या Iयायामात 3नय4मत सहभाग घेत आहे.बंगाल�या उपसागरात चे%नई�या Eकना 
.◌्याजवळचा हा सवाGत मोठा Iयायाम आहे. या IयायामादरTयान समुारे 20 
�लाइंग जहाजे आ7ण डझनभर लढाऊ -वमान आकाशात Eफ़रतात.यावेळेला यात 
ऑ@Bे4लया सु0धा यात भाग घेणार आहे. तसे Tहटले तर  मलबार ए!सरसाईज ह, 
)#येक वषh होत असते. परंतु आ<ापय�त चीनला राग येइल Tहणनू याचे @वYप हे 
लहान ठेवले जायचे. आपण ते Tहणतील ते ऐकायचे. यावेळेला भारतान ेसां8गतले 
कW आTहा ऑ@टेर्4लयाला बोलवायचे आहे. चीनने आप या सरकारला सां8गतले कW 
हे आTहाला आवडणार नाह,. आता तसे होणार नाह,. चीन�या रागाची परवा न 
करता आता आपण ऑ@टेर्4लया आ7ण इतर देशांना सु0धा या यु0ध अ^यासामNये 
येऊ देत आहोत.  
ए'ससरसाईज मीलानमधे 15 देशां�या नौदलाबरोबर यु/ध अ1यास  
या 4शवाय भारत अंदमान बेटावर दरवषh ए!ससरसाईज मीलान नावाचा 15 
देशां�या नौदलाबरोबर यु0ध अ^यास करतो. अंदमान-3नकोबारमNये होणा9या 



कवायतींमNये भारतीय नौदला�या यु0धनौका, iड@Bॉयर, Ejगेटस, टेहळणी नौका 
आ7ण पाणबुडया सहभागी होणार आहेत. अंदमान-3नकोबार कमांड आ7ण 
-वशाखापkटणम येथील पूवG नौदल कमांडची जहाजे, फायटर -वमाने या 
कवायतींमNये सहभागी होतील. अंदमान-3नकोबार देशातील एकमेव 8थएटर कमांड 
आहे, िजथ ेलJकर, नौदल, हवाई दल आ7ण तटर�क दल एका ऑपरेशनल 
कमांडर�या अंतगGत येते. माग�या म�ह%यात माला!का @Bेट जवळ भारत आ7ण 
जपान�या यु0धजहाजांनी एक= सराव केला होता. भारत आ7ण अमे�रकेत होणा9या 
मालाबार कवायतींमNये २०१५ पासून जपान सहभागी होत आला आहे.अनके देश 
घाबYन #या यु0ध अ^यासाला येत नIहते. कारण #यांना चीनची मोठ; 4भती होती. 
आता यांची संlया वाढते आहे.AयामNये चीनचे श= ुअसले या इतर देशां�या 
नौदलांची ताकद वाप\न एकm=त�र#या चीनला आपण -वरोध कर?याचा )य#न 
करत आहोत. 
'वॉडीलॅटरल साम रक सहकाय7 
आता आपण चीन�या -वY0ध साम�रक लेIहलला @वत:�या 4म=ांची एक फळी 
3नमाGण करतो आहे. एक न-वन मह#वाचे सहकायG Tहणजे !वॉडीलॅटरल साम�रक 
सहकायG. इतके वषG !वॉडीलॅटरल साम�रक सहकायाG-वषयी फ!त बोल?यात आले, 
परंतु #यावर कायGवाह, कर?या-वषयी भारत अ3तशय घाबरत होता. आता आपण ह, 
4भती मागे सारल, आहे. आ7ण चीनला उघडपणे सांगतो आहे कW तुTह, जर 
आFमक दादा8गर, लडाखमNये करणार असाल तर आTह, सु0धा तुम�या -वY0ध 
वेगवेगXया @तरावर वेगवेगXया )कार�या लढाया क\ शकतो. परंतु चीनला 
@वत:�या आ8थGक श!ती-वषयी आ7ण सै3नकW श!ती-वषयी एवढ, घम_ड आहे कW ते 
या केवळ एका कारवाईमुळे घाबरतील असे नाह,. भारताला चीन-वY0ध इतर देशांचे 
सहकायG घेवून चीन -वY0ध वेगवेगXया @तरावर हायnीड वॉर हे सुY करायला 
पा�हजेत. Aयामुळे पुढ�या काह, वषा�मNये चीनची आFमकता कमी कर?यामNये 
आप याला यश 4मळू शकेल. 
 



 
 


