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� ��मपु�चेा �वाह बदल�याची चीनची योजना :- 
चीन�या ता�यातील �तबेटमधनू भारतात वाहणा!या ��मपु�ा नद"चा 

�वाह वळव�याची योजना चीनने आखल" आहे. 
 

 
 

भतूानमधील डोकलाम�या �)नाव*न भारत आ+ण चीनम,ये �नमा-ण झालेला तणाव 

�नवळ/याला काह" 0दवस उलटले नाह", तोच चीनने नवी कुरापत के/याने दो3ह" देशांत 

प3ुहा नवा वाद �नमा-ण हो�याची 6च3हे आहेत. चीन�या ता�यातील �तबेटमधनू 

भारतात वाहणा!या ��मप�ुा नद"चा �वाह वळव�याची योजना चीनने आखल" आहे. या 

महा�चडं �क/पाची रंगीत ताल"म 8हणनू 9या�या तुलनेत एका लहान �क/पाचे 

कामकाज 9यांनी स*ु केले अस/याचे व9ृत ‘साऊथ चायना मॉ�न@ग पोAट’ या व9ृतप�ाने 

0दले आहे. या �क/पानंतर +झनिजअगँ�या वरैाण �देशाचा कॅFलफो�न-या होईल, असे 

�क/पात सहभागी तं�Iाने 8हटले आहे. मा� हे �क/प मागJ लाग/यास भारता�या 

ईशा3येकडील राKये आ+ण बांगलादेश यां�या जीवन-मरणाचा �)न उभा राहणार आहे. 

��मप�ुा नद"ला चीनम,ये यालु-ग 9सांगपो 8हणतात. ती �तबेटमधील सांMी भागात 

वळण घेऊन भारतात �वेश करते. या 0ठकाणी नद"�या �वाहात कृP�म बेट �नमा-ण 

क*न �तचा �वाह बदल�याची व ते १० ते १५ अ�ज टन पाणी �तबेट�या पठारावर"ल 

१००० Tकलोमीटर लांब बोगUयातून चीन�या पि)चमेकडील +झनिजअगँ (FसTकअगँ) 

�ांतातील टाकलामकान वाळवटंात ने�याची चीनची अ�तमह99वाकांXी योजना आहे. या 
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�क/पाचा अYयास कर�यासाठZ चीनने १०० हून अ6धक शाA�Iांचे देशभरात [व[वध 

अYयासगट Aथापन केले आहेत. 

झाले काय? 

भारतात येणा!या नद"चा �वाह बदल�या�या �योगाचा �Aताव चीन सरकारला माच- 

म0ह3यात सादर कर�यात आला. मा� या �क/पाला अUयाप 6चनी सरकारची मजंुर" 

Fमळालेल" नाह". तूता-त या मोठय़ा �क/पाची पवू-तयार" 8हणनू ६०० Tकलोमीटरहून 

अ6धक लांबीचा तसाच बोगदा चीन�या युनान �ांतात बांध�याची योजना आहे. या 

�क/पाचे काम ऑगAट म0ह3यात स*ु कर�यात आले. या लहान �क/पात मोठय़ा 

�क/पासाठZ लागणारे तं�Iान व साधनसामMी [वकFसत कर�यात येणार आहे. 

होणार काय? 

भारताने यापूवJ चीन �तबेटमधनू भारतात येणा!या नUयांवर बांधत असले/या 

�क/पांवर आXेप घेऊनह" चीनने 9याला सकारा9मक ��तसाद 0दलेला नाह". समजा या 

�क/पाला मजंुर" Fमळाल", तर दो3ह" देशांत याव*न मोठे वाद �नमा-ण हो�याची 

श_यता आहे. 

��मप�ुेचा �वाह बदल�या�या यापवूJ�या योजना मोठा खच-, पया-वरण[वषयक धोके 

आ+ण तांP�क Xमतेअभावी बासनात गुंडाळ�यात आले होते. आताह" या �क/पा�या 

aयवहाय-तेवर शंका उपिAथत केल" जात आहे. १००० Tकलोमीटर�या बोगUया�या १ 

Tकलोमीटर लांबी�या �9येक टbbयासाठZ १ अ�ज युआन खच- येईल. 8हणजे �क/पाचा 

एकूण खच- १ 0cFलयन युआन इतका असेल. ह" र_कम चीनमधील ‘eी-गॉजfस’ धरण 

�क/पा�या पाचपट असेल, असे या वगँ वी या सशंोधकाने साऊथ चायना मॉ�न@ग 

पोAटला सां6गतले. वगँ वी या �क/पा�या रचनेत सहभागी असनू चgगडू �ांतातील 

Fसचआुन [वUयापीठा�या ‘Aटेट कh लॅबोरेc" ऑफ हायiॉFल_स अडँ माऊंटन jरaहर 

इंिज�नअjरगं’ या सAंथेत काम करतात. 

आज या �क/पाचे तं�Iान उपल�ध नसले आ+ण खच- आवा_याबाहेरचा वाटत असला 

तर" 9याचे फायदे पाहता एके 0दवशी हा �क/प न_कh राबवला जाईल. पढु"ल ५ ते १० 

वषा@त 9यासाठZचे तं�Iान उपल�ध असेल आ+ण खच- कमी झाला असेल, असे झँग 

चआुंTकंग यांनी सां6गतले. ते वहुान येथील ‘चायनीज अ ॅकॅडेमी ऑफ साय3सेस�या 

इि3Aटटय़ूट ऑफ रॉक अडँ सॉईल मॅकॅ�न_स’ या सAंथेत संशोधक आहेत. 9यांनीच 

युनानमधील ६०० Tकमी�या बोगUयाची योजना तयार केल" आहे. 9याला ऑगAटम,ये 

सlुवात झाल" असनू 9याची Tकंमत ७८ अ�ज युआन असेल. 


