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மதுரை: தவளிநொடுகளில் இருந்து நன்தகொரை தபறுவ ில் முரைககட்டில் ஈடுபட்ை ொக 

மதுரையில் உள்ள 'People's Watch' த ொண்டு நிறுவனம் மீது எட்டு பிொிவுகளின் கீழ் 

சிபிஐ வழக்குப்ப ிவு தசய்துள்ளது. 

இந் ியொவில் உள்ள த ொண்டு நிறுவனங்கள் தவளிநொடுகளில் இருந்து நன்தகொரை தபை 

கவண்டும் என்ைொல் அரவ மத் ிய அைசின் வி ிமுரைகரள முரையொகப் பின்பற்ைி 

இ ற்கொன உொிமத்ர ப் தபை கவண்டும். 

அப்படி வி ிமுரைகரள முரையொகப் பின்பற்ைொ  த ொண்டு நிறுவனங்கள் மீது மத் ிய 

அைசு நைவடிக்ரக எடுத்து வருகிைது. சமீபத் ில் கூை நொட்டில் சுமொர் 12 ஆயிைத் ிற்கும் 

கமற்பட்ை த ொண்டு நிறுவனங்கள் தவளிநொடுகளில் இருந்து நன்தகொரை தபறுவ ற்கொன 

அனும ிரய இழந் து. 

 

FCRA அனும ி 

தவளிநொட்டு நன்தகொரைகரள ஒழுங்குபடுத்  நமது நொட்டில் Foreign Contribution 

(Regulation) Act என்ை சட்ைம் உள்ளது. தவளிநொடுகளில் இருந்து தபைப்படும் 

நன்தகொரைகள் உள்நொட்டு பொதுகொப்ரபப் பொ ிக்கொது என்பர  இச்சட்ைம் உறு ி 

தசய்கிைது. இந்  FCRA அனும ி ஐந்து ஆண்டுகள் வரை தசல்லுபடியொகும். சமூக, கல்வி, 

ம , தபொருளொ ொை மற்றும் கலொசொை கநொக்கங்களுக்கொக தவளிநொட்டு நன்தகொரைகரளப் 
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தபைலொம். இந்  நிறுவனங்கள் அரனத்தும் கட்ைொயம் வருமொன வொி சட்ைத் ின் கீழ் 

ஆண்டு வருமொனத்ர த்  ொக்கல் தசய்ய கவண்டும். 

 

மதுரை த ொண்டு நிறுவனம் 

இந்நிரலயில், CPSC அைக்கட்ைரளயின் கீழ் 'People's Watch' என்ை த ொண்டு 

நிறுவனத் ின்  ரலரமயிைம் மதுரையில் உள்ளது. இந்  த ொண்டு நிறுவனம் 

குழந்ர கள், மு ியவர்கள், எச்ஐவி கநொயொல் பொ ிக்கப்பட்ை குழந்ர கள் ஆகிகயொருக்கு 

உ விகரளச் தசய்து வருகின்ைன. கைந்  1985ஆம் ஆண்டு மு ல் இந்  த ொண்டு 

நிறுவனம் தசயல்படு வருகிைது. தவளிநொடுகளில் இருந்து கிரைக்கும் நன்தகொரைகரளக் 

தகொண்டு பல்கவறு கொப்பகங்கரளயும் அந்  அரமப்பு நைத் ி வருகிைது. 

 

 

 



முரைககடு? 

இருப்பினும், தவளிநொட்டு நி ிகரளப் தபறுவ ற்கொன வி ிமுரைகரள CPSC 

அைக்கட்ைரள தபைவில்ரல என்ை குற்ைச்சொட்டுகள் எழுந் ன. கமலும், தவளிநொட்டில் 

இருந்து தபைப்பட்ை ககொடிக்கணக்கொன நி ியில் முரைககட்டில் ஈடுபட்ை ொகவும் 

புகொர்கள் எழுந் ன. இது த ொைர்ந்து இந்  அைக்கட்ைரள கைந்  2012 மற்றும் 2014ஆம் 

ஆண்டுகளில் தபற்ை தவளிநொட்டு நன்தகொரைகரள உள் துரை அ ிகொொிகள் ஆய்வு 

தசய் னர். 

 

சிபிஐ 

அ ில் 2012 மற்றும் 2014ஆம் ஆண்டுகளில் தபைப்பட்ை தவளிநொட்டு நி ியில் சுமொர் ஒரு 

ககொடி ரூபொய்க்கு கமல் முரைககடு நைந்துள்ளதும் தவளிநொட்டு நன்தகொரை தபை 

அனும ி தபைவில்ரல என்பது உறு ியொனது. இர யடுத்து இது த ொைர்பொக விொிவொன 

விசொைரணரய கமற்தகொள்ளுமொறு சிபிஐ அரமப்பிற்கு உள் துரை அ ிகொொிகள் 

பொிந்துரைத் னர். அ ன் அடிப்பரையில் சிபிஐ சொர்பிலும்  னியொக விசொைரண 

நைத் ப்பட்ைது. 

8 பிொிவுகளில் வழக்கு 

சிபிஐ விசொைரணயில் கமலும் 2005-2006, 2010-2011 மற்றும் 2012-2013 ஆண்டுகளிலும் 

மத் ிய அைசு அனும ியில்லொமல் தவளிநொடுகளில் இருந்து நன்தகொரை தபற்ைது உறு ி 

தசய்யப்பட்ைது. இர யடுத்து CPSC அைக்கட்ைரள மற்றும் 'People's Watch' த ொண்டு 

நிறுவனம் தமொத் ம் 8 பிொிவுகளின் கீழ் சிபிஐ வழக்குப்ப ிவு தசய்துள்ளது 
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