वारं वार ववचारले जाणारे प्रश्न
1.

Download English

साऩऱा यक्कभ कोणाकडून ऩयु वलरी जाते?

साऩऱा यक्कभ तक्रायदायाकडून ऩुयवलरी जाते.
2.

कोणत्मा प्रकायच्मा गुन्ह्माचा तऩास ACB कामाारमाभापात केरा जातो ?

ळासकीम नोकयाने राचेची भागणी, राच स्लीकायणे, ळासकीम नोकयास राच दे णे, अऩसंऩदा ल ऩदाचा
दरु
ु ऩमोग करून भ्रष्टाचाय.
3.

अऩसंऩदा प्रकयण म्हणजे काम?

ळासकीम नोकयाने भ्रष्टाचायाभापात भोठ्मा प्रभाणात स्लतःचे नाले ककंला त्माच्मा लतीने कोणत्माही
व्मक्तीकडे, ऩद धायण कयण्माच्मा कारालधीतीर कोणत्माही लेऱी तो सभाधानकायक हहळोफ दे ऊ

ळकणाय नाही अळा आर्थाक साधन संऩत्तीचा ककंला त्माच्मा प्राप्तीच्मा ऻात साधनांचा वलसंगत प्रभाणात
भारभत्ता जभवलणे.
4.

तक्रायदाय कोणावलरुद्ध राचेची भागणी संदबाात तक्राय दे लू ळकतो?

रोकसेलक ककंला खाजगी इसभ जो रोकसेलकाच्मा लतीने राचेची भागणी कयीर ल स्स्लकाये र त्माच्मा
वलयोधात तक्राय दे ऊ ळकतो.
5.

राचेच्मा भागणी संदबाात तक्राय कोणत्माही रोकसेलकावलरुद्ध दे ता मेते का?
ज्मा रोकसेलकाकडे तक्रायदायाचे कामदे ळीय काभ प्ररंबफत आहे अळा रोकसेलकावलरुद्ध तसेच त्माच्माकडे
काभ प्ररंबफत नसतानाही स्लतःच्मा पामद्मासाठी ऩदाचा दरु
ु ऩमोग कयीर अळा रोकसेलकावलरुद्ध.

6.

साऩऱा कायलाई म्हणजे काम?
राचेची भागणी, राच स्स्लकायताना ल राच दे ताना ऐसीफी भार्ात सयकायी नोकयास यं गेहाथ ऩकडणे.

7.

साऩऱा यक्कभ तक्रायदायास ऩयत मभऱते का?

होम. साऩऱा यक्कभ तक्रायदायास रलकयात रलकय ऩयत केरी जाते.
8.

राचेच्मा भागणीची तक्राय केव्हा दे ता मेते?
सयकायी नोकयाकडून कामदे ळीय काभ कयण्माकयीता तसेच कामदे ळीय काभ न कयण्माकयीता ऩैळाची/इतय
गोष्टींची भागणी होत असेर तेव्हा.

9.

साऩऱा कयालाईकायता तक्रायदायास अेसीफी कामाारमात हजय यहाले रागते का?
होम, साऩऱा कायलाईत तक्रायदायाचा प्रत्मऺ सहबाग असल्माने कामाारमात हजय याहणे आलश्मक आहे .

10.

अेसीफी कामाारमाची लेफसाईट कोणती आहे ?
www.acbmaharashtra.gov.in, www.facebook.com/MaharashtraACB

11.

तक्रायदायांची ओऱख अेसीफी गप्ु त ठे लते का?

होम, राचेचा साऩऱा लगऱता इतय सला गन्ह
ु ्माभध्मे तक्रायदायाची ओऱख गप्ु त ठे लरी जाते.
12.

साऩऱा कायलाईनंतय आयोऩी रोकसेलाकाकडून तक्रायदायास धभकी प्राप्त होत असल्मास?

अेसीफी भापात आयोऩी वलरुद्ध ऩुयाले जभा करून आयोऩी रोकासेलाकाचा जाभीन यद्द होण्माकरयता
न्हमामारमास वलनंती केरी जाते.
13.

राचरच
ु ऩत वलबागात खाजगी व्मक्ती सभावलष्ट होऊ ळकतो का?

नाही, भ्रष्ट अर्धकाऱ्माची भाहहती कोणीही अेसीफी कडे दे ऊ ळकतो.
14.

प्रत्मेक स्जल््मात अेसीफी कामाारम उऩरब्ध आहे त काम?
होम.

15.

तक्राय कोठे नोंदवलता मेईर तक्रायदाय याहतो त्मा हठकाणी की आयोऩी रोकसेलक काभ कयतो त्मा
हठकाणी?
कोठे ही, १०६४ क्रभांकाद्लाये .

16.

अेसीफी कोणाच्मा दे खये खीखारी कामा कयते?
भहासंचारक, राचरुचऩत प्रततफंधक वलबाग, भहायाष्र याज्म, भुंफई.

17.

तक्रायदायांना ऩैळाच्मा यक्कभेच्मा स्लरूऩात अेसीफीकडून फऺीस हदरे जाते का?
अऩसंऩदे च्मा गुन्ह्माभध्मे तक्रायदायांना फऺीस दे ण्माची तयतूद आहे.

18.

तक्राय नोंदवलण्माकरयता कोणता टोर कि क्रभांक उऩरब्ध आहे का?
होम, १०६४ ल १८०० २२२ ०२१

19.

तक्राय कळी नोंदवलता मेत?े
लेफसाईट भापात, पेसफुक ऩेज भापात, भोफाईर अॅप्स भापात, टोर कि क्रभांक १०६४, रेखी अजा. तसेच
राचेची तक्राय दे ण्माकयीता तक्रायदायाने स्लतः एसीफी कामाारमात हजाय याहणे गयजेचे आहे.

20.

साऩऱा कायलाईनंतयही कपमाादीचे काभ प्ररंबफत याहहल्मास अेसीफी भापात कोणती ऩालरे उचररी
जातात?
अेसीफी भापात संफंर्धत कामाारमाच्मा लरयष्ठ अर्धकाऱ्माकडे कामदे ळीय काभ ऩण
ू ा होण्माकरयता
ऩाठऩयु ाला केरा जातो.

21.

अऩसंऩदा प्रकयणाभध्मे आयोऩीच्मा भारभत्तेचे ऩढ
ु े काम होते?

अऩसंऩदा प्रकयणाभध्मे गन्ह
ु हा नोंदवलल्मानंतय भा. न्हमामारमाद्लाये रोकसेलकाची भारभत्ता गोठवलरी
जाते.

22.

गन्ह
ु हा दाखर झाल्मालय तक्रायदायास न्हमामारमात हजय यहाले रागते का?

न्हमामारमीन प्रकक्रमे दयम्मान न्हमामारमात साऺीकाभी हजय याहणे आलश्मक असते.
23.

अऩसंऩदे संदबाात तक्राय कोणत्माही रोकसेलकावलरुद्ध दे ता मेते का?

होम. ज्मा रोकसेलकाने भ्रष्राचायाभापात भोठ्मा प्रभाणात स्लतःचे नाले ककंला त्माच्मा लतीने कोणत्माही
व्मक्तीकडे ऩद धायण कयण्माच्मा कारालधीतीर कोणत्माही लेऱी तो सभाधानकायक हहळोफ दे ऊ

ळकणाय नाही अळा आर्थाक साधन संऩत्तीच्मा ककंला त्माच्मा प्राप्तीच्मा ऻात साधनांच्मा वलसंगत
प्रभाणात भारभत्ता जभवलरेरी आहे अळा रोकसेलकावलरुद्ध. ज्मा रोकसेलकाने भ्रष्टाचाय करून भोठमा
प्रभाणात अऩसंऩदा जभा केरी आहे अळा रोकसेलाकावलरुद्ध.
24.

ओनराईन तक्राय नोंदवलण्माची सुवलधा उऩरब्ध आहे का?

होम, www.acbmaharashtra.gov.in लयीर complaint मा सदयाखारी ल
www.facebook.com/MaharashtraACB मा पेसफुक ऩेज लय lodge a complaint मा सदयाखारी.
25.

रोकसलकाने घटनास्थऱीच राचेची भागणी केरी ककंला राच स्स्लकायरी तय ऐसीफी काम कायलाई कयीर
? (उदा. ये ल्ले टीसी., रापीक ऩुमरस, भहानगयऩामरकाचे नाका कभाचायी, कोटा कभाचायी मांचक
े डून
ळऩथऩत्र दाखर कयण्मासाठी, ई.)

अळा राचेच्मा घटनांची भाहहतीफाफत भोफाईर/केभेयाभध्मे ऑडडओ/स्व्हडडओ टीऩूण घेऊन ती एसीफीचे
www.acbmaharashtra.net मा Mobile App लयीर complaint panel भधन
ू ऩोस्ट कयाली.
26.

भुद्दा क्र.२५ भध्मे नभुद केरेल्मा घटनांलय आऱा फसण्मासाठी ल त्मास प्रततफंध कयण्मासाठी ऐसीफी काम
ऩालरे उचरत आहे . तसेच त्माकायीता ऐसीफीरा जनतेकडून कोणत्मा सहकामााची अऩेऺा आहे ?

होम. राचेच्मा घटनांची भाहहतीफाफत भोफाईर/केभेयाभध्मे ऑडडओ/स्व्हडडओ टीऩूण घेऊन ती एसीफीचे
www.acbmaharashtra.net मा Mobile App लयीर complaint panel भधन
ू ऩोस्ट कयाली.

