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अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)
•

•

•

•

•

•
•

आर्थिक अंमलबजावणी महासंचालनालय (Directorate General of Economic EnforcementEnforcement Directorate)) ही भारतात आर्थिक कायद्ां ची अंमलबजावणी व आर्थिक
गुन्हेगारीशी लढा (economic intelligence agency) दे ण्यासाठी जबाबदार असलेली कायद्ाची
अंमलबजावणी करणारी व आर्थिक गुप्तचर यंत्रणा आहे .
परकीय चलन र्नयमन कायदा, 1947 अंतगित र्वर्नमय र्नयंत्रण कायद्ाचे उल्लंघन हाताळण्याच्या
उद्दे शाने याची स्थापना करण्यात आली होती.
सुरुवातीला १९५६ मध्ये आर्थिक व्यवहार र्वभागां तगित 'एन्फोसिमेंट युर्नट' म्हणून स्थापन करण्यात
आले, नंतर ते १९६० मध्ये प्रशासनासाठी महसू ल र्वभागात हलर्वण्यात आले .
१९५७ मध्ये त्याचे नामकरण अंमलबजावणी संचालनालय ( Enforcement Directorate (ED)) असे
करण्यात आले.
आता, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) चा कारभार अथि मंत्रालयाच्या (Department of
Revenue) अखत्यारीतील महसूल र्वभागाद्वारे चालर्वला जातो.
नवी र्दल्लीत ईडीचे मुख्यालय असून दे शभरात अनेक क्षेत्रीय कायािलये आहे त.
याचे प्रमुख अंमलबजावणी संचालक आहे त, जे आयआरएस अर्िकारी (इं र्डयन रे व्हे न्यू सर्व्व्हिस)
आहे त.

अं मलबजावणी सं चालनालय चे कायय (Functions of Enforcement Directorate-ED)
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ची काये खाली सूचीबद्ध आहे त:
1. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) कायदे आर्ण तरतुदींच्या उल्लंघनाची चौकशी करणे .
• र्नयु क्त केलेले ED अर्िकारी FEMA उल्लं घनां चा र्नणि य घे तात.
• गुं तले ल्या रकमे च्या र्तप्पट दं ड आकारला जाऊ शकतो.
2.मनी लााँ डररं ग प्रर्तबंिक कायदा, 2002 (पीएमएलए) कायदा आर्ण तरतुदींच्या गुन्ह्ां चा तपास करणे.
• फेमाच्या उल्लं घनाबद्दल दोषी आढळलेल्या दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचे अर्िकार ईडीला
आहे त. "मालमत्तेची जप्ती" म्हणजे मनी लॉर्व््रंग कायद्ाच्या र्तसऱ्या अध्यायां तगित जारी केलेल्या
आदे शाद्वारे मालमत्तेचे हस्ां तरण, रूपां तरण, स्वभाव र्कंवा हालचालीस प्रर्तबंि करणे .
3.फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 अंतगित भारतातून फरारी/च्या प्रकरणां वर प्रर्िया करणे .
• गु न्हेगार स्वतः चे सं रक्षण करण्यासाठी दे श आर्ण त्याच्या अर्िकार क्षे त्राबाहे र राहणे र्नवडतात.
• हा कायदा आर्थि क गुन्हेगारां ना कायद्ापासू न दू र राहण्यास परवानगी दे तो आर्ण दे शातील न्याय
व्यवस्थेचे पार्वत्र्य जपतो.
4.रद्द केलेल्या FERA (फॉरे न एक्स्चेंज रे ग्युलेशन अॅक्ट, 1973) अंतगित जारी केलेल्या कारणे दाखवा
नोटीसचा र्नणिय घेणे.
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5.FEMA उल्लंघनाच्या संदभाि त परकीय चलन संरक्षण आर्ण तस्करी र्ियाकलाप प्रर्तबंि कायदा, 1974
(COFEPOSA) अंतगित प्रर्तबंिात्मक अटकेची प्रकरणे प्रायोर्जत करणे .
6.PMLA तरतुदींतगित मनी लााँ र्डर ं ग आर्ण मालमत्ता पुनसंचर्यत करण्याशी संबंर्ित प्रकरणां मध्ये परदे शी
दे शां ना सहकायि प्रदान करणे .
अधिकार
संचालनालय दोन कायद्ां ची अंमलबजावणी करते ;
• 'फेमा' (Foreign Exchange Management Act,1999 (FEMA) हा अिि न्यार्यक अर्िकार
असलेला नागरी कायदा, र्वर्नमय र्नयंत्रण कायदा आर्ण र्नयमां च्या संशयास्पद उल्लंघनां ची चौकशी
करण्यासाठी, दोषी ठरवण्यात आलेल्यां ना दं ड आकारण्याचे अर्िकार आहे त.
• पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA)), एक फौजदारी
कायदा, ज्याद्वारे अर्िकाऱ्यां ना मनी लॉ्र सिना अटक आर्ण खटला चालर्वण्याव्यर्तररक्त अनुसूची
गुन्ह्ां च्या कृत्यातून प्राप्त झालेल्या मालमत्तेचा शोि घेण्यासाठी, तात्पुरती संलग्न / जप्त करण्यासाठी
चौकशी करण्याचा अर्िकार दे ण्यात आला आहे .
सं घटनात्मक मां डणी (Organizational setup)
•

•

•

नवी र्दल्ली येथे मुख्यालय असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख अंमलबजावणी संचालक
आहे त. र्वशेष अंमलबजावणी संचालकां च्या अध्यक्षतेखाली मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता आर्ण
र्दल्ली येथे पाच क्षेत्रीय कायाि लये आहेत.
संचालनालयाची र्वभागीय कायाि लये अहमदाबाद, बेंगळु रू, चंदीगड, चेन्नई, कोची, र्दल्ली, पणजी,
गुवाहाटी, है दराबाद, जयपूर, जालंिर, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, पाटणा आर्ण श्रीनगर येथे आहे त.
यां चे नेतृत्व सहसंचालक करतात.
संचालनालयाची मंगळु रू, भुवनेश्वर, कोर्झकोड, इं दूर, मदु राई, नागपूर, अलाहाबाद, रायपूर,
डे हराडून, रां ची, सुरत, र्शमला, र्वशाखापट्टणम आर्ण जम्मू येथे उप-र्वभागीय कायाि लये आहे त
ज्यां चे प्रमुख उपसंचालक आहे त.

धवशे ष न्यायालये (Special Courts)
•

•

PMLA च्या कलम 4 अंतगित दं डनीय गुन्ह्ाच्या खटल्यासाठी, केंद्र सरकार (उच्च न्यायालयाच्या
मुख्य न्यायािीशांशी सल्लामसलत करून), एक र्कंवा अर्िक सत्र न्यायालयां ना र्वशेष न्यायालय(चे)
म्हणून र्नयुक्त करते.
न्यायालयाला ‘पीएमएलए कोटि ’ असेही म्हणतात. पीएमएलए न्यायालयाने र्दलेल्या कोणत्याही
आदे शार्वरुद्ध कोणतेही अपील त्या अर्िकारक्षेत्रासाठी थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जाऊ
शकते

