
आ�हान सम	ु मागा�ने, भूमागा�ने त�कर�, बेकायदेशीर �यापार  रोख�याचे 
सम�ुात अनके बेकायदेशीर गो	ट�ह� पाहायला मळता� जशा क�, श��-अमल� पदाथ� 
यांची अवैध वाहतूक, मानवी त�कर�, अन�धकृत मासेमार�, सम�ुतळातील नैस�ग�क 
साधनसंप$ीचा अवैध उपसा, &व(वंसक श��ा��ांचा )सार.  
२०20 हे वष� आता संपत आले आहे. या वष�भरा,या काळात देशात चोरटा .यापार, 
त�कर� याचे )माण वाढ1याचे 2दसून आले आहे. बेकायदेशीर .यापाराचे )माण हे 
कायदेशीर .यापारापे4ा अ�धक आहे. 5याचा नेमका अंदाज कोणीह� .य6त क7 शकत 
नाह�. सीमेकड ेपा2ह1यास भारताचा ९५ ट6के .यापार सम�ु मागा�ने होतो आ9ण ५ ट6के 
.यापार भ ूसीमामागा�ने तर अ:तशय कमी .यापार हवाईमाग< होतो. 
भारतात परदेशातून होणाया� त�कर�ची सम�या  तशी जुनी आहे. आता पु=हा सोने, 
दा>गोळा आ9ण मानवी त�कर�चे )माण वाढले आहे. यातून देशाचे मोठे आ�थ�क नुकसान 
होत आहे. मुळातच अल�कडील काळात भारतासमोर असले1या आ.हानांचे �व>प बदलत 
आहे. न.या )कार,या दहशतवादाला त@ड देAयाकBरता आपल� सुर4ा दले, गुCतहेर खात े
आ9ण सामा=य नागBरक यांनीह� सDज .हायला पा2हजे. अ=यथा आपण नेहमीच 
त�करां,या एक पाऊल मागेच राहू.  
बेकायदेशीर �यापार  
बेकायदेशीर .यापार हा मोFया )माणात कंटेनरमधून केला जातो. काह� .यापार� 
कायदेशीर कायदेशर प(दतीने  दसुया� देशातून एखाद� व�तू आयात करतो ते.हा 5या 
कंटेनरम(ये एक कोट� >पये Iकमतीचा माल येत अस1याचे तो सांगतो. 5या मालावर 
आयातशु1क भरले जाते )5य4ात तो माल दहा कोट� >पये Iकमतीचा असु शकतो. 
उव�र�त ९ कोट�ं,या मालावर�ल आयातश1ुक 2दले जात नाह�. या मालाची Iकंमत अदायगी 
ह� बेकायदेशीर मागा�ने केल� जाते. हवाला Iकंवा सोने Iकंवा इतर .यापार� व�तंूम(ये 
ह� Iकंमत चुकवल� जाते. 
आज भारताम(ये १३ मोठL  बंदरे आ9ण छोNया बंदरांपैक� ९० बंदरांमधून आंतररा	P�य 
.यापार केला जातो. या बंदरांम(ये सीमाश1ुक आ9ण महसूल या दो=ह� &वभागाचे 
अ�धकार� तैनात आहेत. तर�ह� आप1याला बेकायदेशीर .यापार थांबवता आलेला नाह�. 
अनेकदा बेकायदेशीर .यापारात कंटेनरम(ये अमकू एक व�तू आयात केल� जात आहे 



पण )5य4ात दसुर�च व�तू आयात केल� जाते असेह� घडते. कायदेशीर मालाबरोबर 
बेकायदेशीर माल Qहणजे खोNया नोटा, सोने, अंमल� पदाथ�ह� आयात केले जातात. 
Qहणून हा बेकायदेशीर .यापार थांबवणे गरजेचे आहे.सम�ु Iकनाया�वर बेकायदेशीर 
.यापार थांबवAयाच ेकाम सीमाशु1क &वभाग, महसूल &वभाग, पोलस या संर4क दलांचे 
आहे.  
जमनीव7न होणाया� .यापारात &वशेषतः कािTमर,या सीमेवर दोन 2ठकाणी पाIक�तान 
आ9ण कािTमर यां,यातील .यापाराचे र�ते खुले आहेत. एक पंुछ- रावलाकोट माग�, दसुरा 
उर�- मुDजफराबाद माग�. या मागा�व7न शेकडो कोट� >पयांची आयात-:नया�त होत होती. 
मा� बहुतेक सव� हवालाचा पैसा आणला जातो. रा	P�य सुर4ा एज=सीने अशा )कार,या 
.यापारावर छापा टाकायला सु>वात क7न गैरकृ5ये थांबवAयाचा )य5न केला. असे )य5न 
सव� सीमांवर .हायला हवेत.  
काय कराव े
बेकायदेशीर .यापार &वमानाने सुVधा केला जातो. सीमाशु1क &वभागाला दाखवले1या 
व�तंूबरोबर )वासी सो=याची आयात करतात. हा बेकायदेशीर .यापार थांबवAयासाठL 
&व&वध उपाययोजना करा.या लागतील. सीमाशु1क, महसूल या खा5यांना अ�धक 
अचूकतेने काम कराव ेलागेल. 5याशवाय तं�Wानाचा वापर क7न )वाशांचे सामान, 
कंटेनर यांची तपासणी Qहणजेच �कॅ:नग करावे लागेल. बेकायदेशीर .यापार 
थांबवAयासाठL .यापार� वगा�शी संवाद साधनू 5यां,यातील देश2हताची भावना जागतृ 
करावी लागेल. देशभ6ती काह� भारतीयां,या र6तात नाह�. अनके भारतीय �मगलग 
व बेकायदेशर .यापार  करतात, देशा,या सुर4ेशी भारत सोडून कोणताच देश तडजोड 
करत नाह�.  शवाय आम जनतेचे सुVधा जबाबदार� महYवाची आहे. अTया .यापाया�तून 
येणारे सोने Iकंवा इतर व�तू खरेद� क7 नयेत. अंमल� पदाथाZ,या आहार� जाऊ नये.  
त�कर� एक गंभीर संकट 
यातह� एक गंभीर )कार आहे तो त�कर�चा. १९६०-७०,या दशकात भारतीय 
IकनारपNट�व7न होणाया� त�कर�चे )माण इतके अ�धक होते क� 5यामळेु भारतीय 
अथ�.यव�थेला धोका :नमा�ण झाला होता. भारतीय नौदलाला ह� त�कर� थांबवAयात 
अपयश आले. 5यानंतर ताशा आ9ण �वान [या दोन मो2हमा आख1या. 5याम(ये पिTचम 



IकनारपNट�म(ये पाIक�तानकडून होणार� Iकंवा आखाती देशांकडून होणार� त�कर� 
रोखAयासाठL मि,छमार� बोट�चंा वापर क7न पोलस, सीमाशु1क यां,या मदतीने 
IकनारपNट�वर ग�त घालAयास सु>वात केल�. ]ीलंकेतून खास क7न एलट�ट�ई,या 
दहशतवाVयांकडून येणार� श��,े दा>गोळा थांबवAयासाठL मोFया )माणात न.या 
मो2हमा राबवAयात आ1या; पण 5यांना सपशेल अपयश आले. 5यानंतर तटर4क दलाची 
�थापना करAयात आल�. आज भारतीय तटर4क दलाची सं^या ल4णीय आहे. अजनूह� 
ह� त�कर� थांबलेल� नाह�.  
सोने, खोNया नोटा, अंमल� पदाथ� यांची त�कर� आजह� सु>च आहे. ती कशी रोखायची 
हाच मोठा )Tन आहे. 5यासाठL सीमाशु1क आ9ण महसूल &वभाग यांनी इशारा 2दला होता. 
१९८०-९० ,या दशकात भारतात अनके त�कर :नमा�ण झाले होते. यातील हाजी म�तान, 
दाऊद इ`ा2हम, टायगर मेनन ह� नावे अ:तशय )सVध आहेत. 5याशवाय छोटा राजन 
आ9ण वीरCपन हे सुVधा कु)सVध होते. दाऊद इ`ा2हम हा भारतातील सवा�त मोठा 
दहशतवाद� Qहणून १९९३,या बॉQब�फोटानंतर समोर आला.  
काय कराव े
भारतातील त�कर� थांबवAयासाठL सुर4ा दलांना अजून कसनू काम करावे लागेल. 
5याशवाय तं�Wानाचा वापर, गुCतहेराची मा2हती काढून त�करांवर ल4 ठेवावे लागेल. 
IकनारपNट�वर अनके बेनामी मालम$ा तयार के1या जात आहेत. बेनामी Qहणजे ऐपत 
नसले1या माणसा,या नावावर ती जमीन असते; पण खरा मालक वेगळाच असतो. 
शवाय खासगी सम�ुIकनारे, ध6के तयार करAयात आले आहेत. :तथे सुर4ा दलांचे 
कम�चार� जाऊ शकत नाह�त. हे थांबवणे आवTयक आहे. सव� बेनामी मालम$ेवर ल4 
ठेवावे लागेल. 5यामळेु IकनारपNट�वर�ल सुर4ा दलांना खासगी Iकनाया�वर जाAयाची 
परवानगी असल� पा2हजे.  
5याशवाय इतर नागBरकांनाह� त�कर� केलेल� व�तू चांगल� आ9ण �व�त असल� तर�ह� 
घेऊ नये. आपण अशा व�तू घेताना जीएसट� bमांक असलेले cबल मागणे आवTयक 
आहे. कारण यावर जीएसट� 2दला जात असेल तर ती व�तू कायदेशीरBर5या देशात 
आलेल� असते.  
स(या बेकायदेशीर .यापार आ9ण त�कर� हे भारता,या सुर4ेला असलेले फार मोठे 



आ.हान आहे. 5यामधनू भारतीय त>णांना अफू गांजा चरसचे यांचे .यसन लागते. 
पंजाबमधील अधd &पढ� ह� अमल� पदाथाZ,या आहार� गे1याचे बोलले जाते. शवाय 
महानगरांम(येह� त>ण &पढ�ला अमल� पदाथाZचे आकष�ण मोFया )माणात आहे. 
सगeया भारतीय जनतेने एक� येऊन या तीनह� गो	ट�ं,या &वरोधात युVध पुकारणे 
आवTयक आहे.  
ददुfवाने, आपण फार जा�त ल4 सम�ुIकनाया�व7न होऊ शकणाया� दहशतवाद� ह11यावर 
कg ��त करत आहोत. मा� २००८ नंतर कोणतेह� दहशतवाद� सम�ुाकडून आलेले नाह�त; 
मा� त�कर�, अंमल� पदाथाZचा .यापार आ9ण इतर गैरकृ5ये सम�ु� Iकनाया�वर होत 
आहेत. 5यामळेु आपले ल4 या Iकनाया�वर असले पा2हज.े याशवाय पिTचम 
IकनारपNट�व7न माणसांचा .यापार केला जातो. रो2हhया मुसलमान आ9ण बांhलादेशी 
ओBरसा आ9ण पिTचम बंगाल,या IकनारपNट�वरती येऊन व�ती करतात 5यांनाह� 
थांबवणे गरजेचे आहे.  
अल�कडील काळात भारतासमोर असले1या आ.हानांचे �व>प बदलत आहे. न.या 
)कार,या दहशतवादाला त@ड देAयाकBरता आपल� सुर4ा दले, गुCतहेर खात ेआ9ण 
सामा=य नागBरक यांनीह� सDज .हायला पा2हजे. अ=यथा आपण नेहमीच त�करां,या 
एक पाऊल मागेच राहू. सो=याची त�कर� मोFया )माणात केल� जात आहे. कारण 
5यातून होणारा नफा खूप अ�धक आहे. दबुईत एक Iकलो सो=याची त�कर� करणाया� 
गु=हेगाराला १० jॅमला ३ हजार >पये Iकंवा एक IकलोसाठL तीन लाख >पये एवढा पैसा 
2दला जातो.२०१६ म(ये १२० टन सो=याची भारतात त�कर� केल� गेल� असावी असा 
एक अंदाज आहे. ये5या काळात हा आकडा वाढणार आहे. या गैरकृ5यांना आळा 
घालAयासाठL सुर4ा दलांना डोeयात तेल घालून काम करावे लागेल. तसेच सामा=य 
नागBरकांनी परदेशी बनावट�,या त�कर� होणाया� सव� व�तंुवर ब2ह	कार घातला पा2हज े
खासतर चीनी व�तंुवर.  
अंमल� पदाथाZची त�कर�, आंतररा	P�य गु=हेगार� जगताने घडवून आणलेल� अवनती, 
दहशतवाद� संघटना, अवैध मासेमार�, चाचे व 5यांचे साहाkयकत< याबाबतचे गुCतवाताZकन 
:नकृ	ट आहे. कृतीयोhय गुCतवाताZकन ह� काळाची गरज आहे. कारण संसाधने नेहमीच 
अपुर� असणार आहेत. शेजार� देशातंून गुCतवाता� मळवAयाबाबत आंतररा	P�य सहकार 



&वकसत करAयात देशाने पुढाकार घेतला पा2हज.े सोने, अंमल� पदाथ�, lडझेल आ9ण इतर 
काह� व�तंूची त�कर� मोFया )माणावर होत आहे. तटर4क दल, पोलस आ9ण 
सीमाशु1क &वभागां,या साहkयाने 5यावर :नयं�ण )�था&पत करAयाची आवTयकता 
आहे. 
सम�ुमाग< घुसखोर� क7न पिTचम बंगाल, ओlडशा व आंn )देशा,या Iकनार� भागांत 
अवैध बांगलादेशी �थलांतBरतांचा पूरच लोटला अस1याबाबत मा(यमांनी अहवाल 2दलेले 
आहेत. पूव� Iकनाया�चे अ�धक )भावीपणे संर4ण होAयाची गरज आहे. 
त�करांची आ9ण गु=हेगार� टोeयांची अभ� युती आ9ण :तची वाहतूक यं�णा काय�पVधती 
ओळखAयाची गरज आहे. Iकनार� भाग व अंतभा�गातील त�कर, हवालाचालक आ9ण 
गु=हेगार� टोeया ओळख1या पा2हजे.सुर4ा दलांचे पर�पर सम=वय वाढवून पेPोलगंचा 
दजा� वाढवणे यासार^या उपाययोजना क7न आपण �मगलग,बेकायदा .यापार 
थांबवAया,या 2दशेने वाटचाल क7 शकतो. 
 


