
வெளிநாட்டு நிதியில் ககாடிக்கணக்கில் முறைககடு…மதுறை வதாண்டு நிறுெனம் மீது 

சிபிஐ ெழக்குப்பதிவு 

CPSC அைக்கட்டறள மற்றும் ‘People’s Watch’ வதாண்டு நிறுெனம் மீது இந்திய 

தண்டறனச் சட்டத்தின் கீழ் 2 பிாிவுகளிலும், வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை 

சட்டத்தின் கீழ் 6 பிாிவுகளிலும் சிபிஐ ெழக்குப்பதிவு வசய்துள்ளது 
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வெளிநாடுகளில் இருந்து நன்வகாறட வபறுெதில் ககாடிக்கணக்கில் முறைககட்டில் 

ஈடுபட்டதாக மதுறையில் உள்ள தனியார் அைக்கட்டறள மற்றும் ‘People’s Watch’ 

வதாண்டு நிறுெனம் மீது எட்டு பிாிவுகளின் கீழ் சிபிஐ ெழக்குப்பதிவு வசய்துள்ளது. 

வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளில் இருந்து 

நன்வகாறட வபறும் வதாண்டு நிறுெனங்கள் அதற்கான ஆெணங்கறளக் காட்டி 

முறையாக உள்துறை அறமச்சகத்திடம் அனுமதி வபற்ைிருக்க கெண்டும். அப்படி 

ெிதிமுறைகறள முறையாகப் பின்பற்ைாத வதாண்டு நிறுெனங்கள் மீது மத்திய அைசு 

நடெடிக்றக எடுத்து ெருகிைது. 

மதுறைறய தறைறமயிடமாகக் வகாண்டு இயங்கும் CPSC அைக்கட்டறளயின் கீழ் 

‘People’s Watch’ என்ை வதாண்டு நிறுெனம் 1985 ஆம் ஆண்டு முதல் வசயல்பட்டு 

ெருகிைது. இந்த வதாண்டு நிறுெனம் வெளிநாடுகளில் இருந்து கிறடக்கும் 

நன்வகாறடகறளக் வகாண்டு குழந்றதகள், முதியெர்கள், எச்ஐெி கநாயால் 
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பாதிக்கப்பட்ட குழந்றதகள் ஆகிகயாருக்கு உதெிகறளச் வசய்ெதுடன், பை காப்பங்கறள 

நடத்தி ெருகிைது. 

இருப்பினும், வெளிநாட்டு நிதிகறளப் வபறுெதற்கான ெிதிமுறைகறள CPSC 

அைக்கட்டறள வபைெில்றை என்றும், ககாடிக்கணக்கான நிதியில் முறைககட்டில் 

ஈடுபட்டதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன. 

இது வதாடர்பாக கடந்த 2012 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆய்வு வசய்த உள்துறை 

அறமச்சக அதிகாாிகள் நன்வகாறட வபற்ைதில் ஒரு ககாடி ரூபாய்க்கு கமல் முறைககடு 

நடந்திருப்பறதயும், முறையான அனுமதி வபைாதறதயும் உறுதி வசய்தது. இறதயடுத்து, 

இவ்ெழக்றக சி.பி.ஐ ெிசாாிக்க பாிந்துறைத்தது. 

அதன் அடிப்பறடயில் களத்திலிைங்கிய சிபிஐ, கடந்த 2005-2006, 2010-2011 மற்றும் 

2012-2013 காைகட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து பைமுறை உள்துறை 

அறமச்சகத்தின் அனுமதி வபைாமல் ககாடிக் கணக்கில் பணம் நன்வகாறட வபற்ைறத 

உறுதிவசய்தது. 

எஃப்ஐஆாின்படி, CPSC அதன் FCRA பதிவு சஸ்வபண்ட் வசய்யப்பட்ட பிைகு 2012 இல் 

ரூ. 28 ைட்சமும், 2011 மற்றும் 2013 க்கு இறடயில் ரூ. 44.50 ைட்சமும் திரும்பப் 

வபற்ைதாக கூறுகிைது. அகதகபால், 2008 முதல் 2012 ெறை அது திரும்பப் வபற்ை ரூ. 1.70 

ககாடி, கிறடக்கப்வபற்ை ெவுச்சர்களுடன் ஒத்துப் கபாகெில்றை என்றும் குைிப்பிடுகிைது. 

 

இறதயடுத்து, CPSC அைக்கட்டறள மற்றும் ‘People’s Watch’ வதாண்டு நிறுெனம் மீது 

இந்திய தண்டறனச் சட்டத்தின் கீழ் 2 பிாிவுகளிலும், வெளிநாட்டு பங்களிப்பு 

ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் கீழ் 6 பிாிவுகளிலும் சிபிஐ ெழக்குப்பதிவு வசய்துள்ளது. 



இவ்ெழக்கு வதாடர்பான ெிசாைறண வதாடர்ந்து நறடவபற்று ெருெதாக சிபிஐ தைப்பில் 

வதாிெிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுவதாடர்பாக People’s Watch நிறுெனத்தின் நிர்ொக இயக்குநர் வென்ைி 

டிஃபக்கனறெ கூைியதாெது, ” இந்த ெிெகாைம் வடல்லி உயர்நீதிமன்ைத்தில் 2014 முதல் 

2016 ெறை நிலுறெயில் இருந்தது. பின்னர், மீண்டும் 2016 முதல் தற்கபாது ெறை 

ெிசாைறண ெட்டத்தில் உள்ளது. எங்கள் ெங்கி கணக்குகள் சுமார் 2600 நாள்களாக 

மூடப்பட்டு இருக்கிைது. 

2008-2014 வதாடர்பான நிதி ஆெணங்கறள முறையாகத் கதடி ெரும் சிபிஐ 

அதிகாாிகளுக்கு நாங்கள் ஒத்துறழக்கிகைாம். எஃப்சிஆர்ஏ, 2010ன் படி இந்த 

காைகட்டத்தில் வசய்யப்பட்ட அறனத்து பாிெர்த்தறனகளும் அனுமதிக்கப்பட்டன. 

ஆனால் நாங்கள் ஏகதா சதித்திட்டத்தில் ஈடுபட்டது கபால் சிபிஐ அறதகுற்ைமாக காட்ட 

முயற்சிக்கிைது” என்ைார். 
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