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மதுடை/வசன்டை: வெளிநாடுகளில் இருந்து நன்வகாடை ொங்கியதில் ககாடிக்கணக்கில் 

முடைககடு நைந்ததாக மக்கள் கண்காணிப்பகம் மீது சிபிஐ ெழக்குப் பதிவு வசய்துள்ளது. 

மதுடையில் கைந்த 1985 முதல்மக்கள் கண்காணிப்பகம் (பீப்பிள்ஸ் ொட்ச்) என்ை 

வதாண்டுநிறுெைம் வசயல்படுகிைது. இந்நிறுெைம் சார்ந்த சிபிஎஸ்சி என்ை அைக்கட்ைடள 

வெளிநாடுகளில் இருந்து நன் வகாடைகள் என்ை வபயாிலும், பிை ெடகயிலும் நிதிடயப் 

வபற்று சமூக கசடெகளில் ஈடுபடுகிைது. 

வெளிநாடுகளில் இருந்து நன்வகாடை வபறும் வதாண்டு நிறுெைங்கள் மத்திய உள்துடை 

அடமச்சகத்திைம் அனுமதி வபைகெண்டும். ஆைால் சிபிஎஸ்சி அைக்கட்ைடள அனுமதி 

வபைாமல் சில முடைககடுகளில் ஈடுபட்ைதும், இதன்மூலம் ககாடிக்கணக்கில் வெளிநாடுகளில் 

இருந்து நன்வகாடை வபற்ைிருப்பதாகவும் புகார் எழுந்தது. 

மத்திய உள்துடை அடமச்சகம் நைத்திய ஆய்ெில் ரூ.1 ககாடிக்கு கமல் முடைககடு 

நைந்திருப்பது வதாிகிைது. இடதத் வதாைர்ந்து சிபிஐ ெிசாாிக்க மத்திய உள்துடை அடமச்சகம் 

உத்தைெிட்ைது. 
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இடதயடுத்து மக்கள் கண்காணிப்பகம், அந்நிறுெைம் சார்ந்த சிபிஎஸ்சி அைக்கட்ைடள மீதும் 

ெழக்குப் பதிவு வசய்து, வதாைர்ந்து ெிசாாிப்பதாக சிபிஐ வதாிெித்துள்ளது. 

இதைிடைகய மக்கள் கண்காணிப்பக நிர்ொக இயக்குநர் வென்ைி டிகபன் சமூக 

ெடலதளத்தில் இதுபற்ைி கூைியிருப்பதாெது: 

‘‘கைந்த 2008-2012-ம் ஆண்டு கணக்டக எங்களது அலுெலகத்தில் 2 திைங்களுக்கு 

முன்பு சிபிஐ அதிகாாிகள் ஆய்வு வசய்தைர். இதில் ெிதிமீைல் எதுவுமில்டல. கணக்குகடள 

சாியாக டெத்துள்களாம். பழி ொங்கும் கநாக்கில் வசயல்படுகின்ைைர். எங்களது பணிடய 

முைக்க முடியாது. மைித உாிடம, பணிகள் வதாைரும்’’ என்ைார். 

சிபிஐ கசாதடைக்கு கண்ைைம் 

மக்கள் கண்காணிப்பகத் வதாண்டு நிறுெைத்தில் சிபிஐ கசாதடை நைத்தியிருப்பதற்கு 

மைிதகநய மக்கள் கட்சித் தடலெர் எம்.எச்.ஜொெிருல்லா கண்ைைம் வதாிெித்துள்ளார். 

இதுவதாைர்பாக அெர் வெளியிட்டுள்ள அைிக்டகயில் மக்கள்கண்காணிப்பகம் நிறுெைத்தில் 

கநற்டைய திைம் மத்திய புலைாய்வு நிறுெைம் (சிபிஐ) நைத்திய கசாதடைகடள 

ென்டமயாகக் கண்டிக்கிகைன். எந்த கநாக்கத்துக்காக சிபிஐ கசாதடைகள் நைத்தியகதா 

அதுகுைித்து ஏற்வகைகெ கசாதடைகள் நைத்தப்பட்டு வைல்லி உயர் நீதிமன்ைத்தில் ெழக்கு 

நிலுடெயில் உள்ளது. இந்நிடலயில் சிபிஐ கசாதடை நைத்தியிருப்பது கதடெயற்ை 

நைெடிக்டக ஆகும். 

மைித உாிடம வசயற்பாட்ைாளர்கடள மிைட்டும் கநாக்கத்துக்காககெ இச்கசாதடைகள் 

நடைவபற்றுள்ளை என்றுதான் புாிந்து வகாள்ள முடிகிைது. இதுகபான்ை மிைட்ைல் 

நைெடிக்டககள் அைசியலடமப்புச் சட்ைம் அளித்துள்ள உாிடமகளின் அடிப்படையில் 

வசயற்படும் மைித உாிடம வசயற்பாட்ைாளர்கடள முைக்கிெிை முடியாது என்படத மத்திய 

அைசு புாிந்து வகாள்ள கெண்டும் என்று வதாிெித்துள்ளார். 

வெளிநாடுகளில் இருந்து நன்வகாடை வபறும் வதாண்டு நிறுெைங்கள் மத்திய உள்துடை 

அடமச்சகத்திைம் அனுமதி வபைகெண்டும். ஆைால் சிபிஎஸ்சி அைக்கட்ைடள அனுமதி 

வபைாமல் சில முடைககடுகளில் ஈடுபட்ைதாகவும், ககாடிக்கணக்கில் வெளிநாடுகளில் இருந்து 

நன்வகாடை வபற்ைிருப்பதாகவும் புகார் எழுந்தது. இதுகுைித்து சிபிஐ ெிசாாிக்க மத்திய 

உள்துடை அடமச்சகம் உத்தைெிட்ைது. 
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