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കേന്ദ്ര അകവേഷണ ബ്യൂക ോ (CBI)
സിബിഐ എന്നാൽ സസൻട്രൽ ബയൂറ ാ ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റിറേഷൻ. ഇന്ത്യാ
സ ൽ, സേൻഷൻ & േബ്ലിക് ട്േീെൻസ് െട്ന്ത്ാലയത്തിന് കീഴിൽ
േെൺസെന് ിന്സ റേഴ്ണ
ട്േെർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിസല ട്േധാന അറനേഷണ റോലീസ് ഏജൻസിയാണിത്.
ട്േധാനെട്ന്ത്ിയുസര ഓഫീസിന്സ റനരിട്ടുള്ള േരിധിയിലാണ് െട്ന്ത്ാലയം െരുന്നത്.

സെൻന്ദ്രൽ ബ്യൂക ോ ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റികേഷവ്സ

(CBI) ചരിന്ദ്രം

രണ്ാം റലാകെഹായുദ്ധസെയത്ത്, 1941-ൽ ട്ബിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുസര യുദ്ധ െകുപ്പിൽ ഒരു
ട്േറതയക റോലീസ് സ്ഥാേനം (എസ്ിപ ഇ) രൂേീകരിച്ചു. യുദ്ധെുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട
സംഭരണങ്ങളിസല കകക്കൂലിയും അഴിെതിയും സംബന്ധിച്ച
ആറരാേണങ്ങസളക്കു ിച്ച് അറനേഷിക്കാൻ എസ്ിപ ഇ ആയിരുന്നു. േിന്നീര്, 1946 സല
ഡൽഹി സ്സേഷയൽ റോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്സെന് ് (ഡിഎസ്ിപ ഇ) നിയെം
നരപ്പിലാക്കുന്നതിലൂസര, ഇന്ത്യാ േെൺസെന് ിന്സ െിെിധ െിഭാേങ്ങളിസല അഴിെതി
ആറരാേണങ്ങൾ അറനേഷിക്കാൻ ഇന്ത്യാ േെൺസെന് ിന്സ ഒരു ഏജൻസിയായി SPE
രൂേീകരിക്കസപ്പട്ടു.
1963-ൽ, േുരുതരൊയ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ അറനേഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യറത്താസര,
എസ്ിപ ഇസയ ഇന്ത്യാ േെൺസെന് ് സിബിഐ എന്ന് േുനർനാെകരണം സെയ്തു. സാന്ത്േനം
അഴിെതി നിറരാധന സെിതിയാണ് സിബിഐ രൂേീകരിക്കാൻ ശുോർശ സെയ്തത്.
തുരർന്ന് ആഭയന്ത്ര െട്ന്ത്ാലയത്തിന്സ ട്േറെയത്തിലൂസര സി.ബി.ഐ.
സ ൽ, സേൻഷൻ & േബ്ലിക് ട്േീെൻസ്
CBI ഇറപ്പാൾ ഇന്ത്യാ േെൺസെന് ിന്സ റേഴ്ണ
െട്ന്ത്ാലയത്തിന് കീഴിലാണ് ട്േെർത്തിക്കുന്നത്, ഇന് ർറോളിസല അംേരാജയങ്ങസള
ട്േതിനിധീകരിച്ച് അറനേഷണം ഏറകാേിപ്പിക്കുന്നു. അഴിെതി നിറരാധന
നിയെട്േകാരെുള്ള കുറ്റകൃതയങ്ങളുസര അറനേഷണത്തിന് സിബിഐയുസര റെൽറനാട്ട
െുെതല സസൻട്രൽ െിജിലൻസ് കമ്മിഷനാണ്.

എന്തോണ് െിബ്ിഐ?
ഇന്ത്യയിസല ട്േധാന അറനേഷണ റോലീസ് ഏജൻസിയാണ് സിബിഐ.
സോതുജീെിതത്തിസല െൂലയങ്ങൾ സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിലും റേശീയ സമ്പേ്െ യെസ്ഥയുസര
ആറരാേയം ഉ പ്പാക്കുന്നതിലും ഒരു ട്േധാന േങ്ക് െഹിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നത ശക്തിയാണിത്.
സിബിഐയുസര േരിെർത്തന നിരക്ക് 65 െുതൽ 70% െസരയാണ്, അതുസകാണ്ാണ്
റലാകത്തിസല ഏറ്റെും െികച്ച അറനേഷണ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നായി ഇതിസന രാേ്
സെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അസതാരു നിയെേരൊയ സ്ഥാേനെല്ല.
ഡൽഹി സ്സേഷയൽ റോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്സെന് ് (ഡിഎസ്േിഇ) ആക്ര്, 1946-ൽ നിന്ന്
അറനേഷണത്തിനുള്ള അധികാരം സിബിഐക്ക് ലഭിക്കുന്നു, ആസ്ഥാനം
നയൂഡൽഹിയിലാണ്. ട്േധാന ട്കിെിനൽ അറനേഷണങ്ങളിൽ ഏർസപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
സിബിഐ ഇന്ത്യയിസല ഇന് ർറോൾ ഏജൻസിയാണ്.
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ജനങ്ങളുസരയും ോർലസെന് ിന്സ യും ജുഡീഷയ ിയുസരയും സർക്കാരിന്സ യും
െിശോസം ആസേേിക്കുന്ന രാജയസത്ത ഒരു ട്േധാന അറനേഷണ ഏജൻസിയായി
സസൻട്രൽ ബയൂറ ാ ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റിറേഷൻ ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ 75 െർഷത്തിനിരയിൽ,
അഴിെതി െിരുേ്ധ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയിൽ എെിസരയും കുറ്റകൃതയങ്ങൾ
അറനേഷിക്കാനും റട്ോസികയൂട്ട് സെയ്യാനും കഴിെും െിശോസയതയും നിയെേരൊയ
അധികാരെുെുള്ള അച്ചരക്കെുള്ള റകട്ര റോലീസ് നിയെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി
സംഘരന േരിണെിച്ചു.

െിബ്ിഐയുസര മുന്ദ്രോെോേയെും രർശവെും
പ
സിബിഐയുസര െുട്ോൊകയം - െയെസായം, നിഷ്ക്ഷ്
ത, സെട്േത.
സെട്േൊയ അറനേഷണങ്ങൾ നരത്തി ട്കിെിനൽ റകസുകൾ െിജയകരൊയി െിൊരണ
സെയ്തുസകാണ്് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘരനയും രാജയസത്ത നിയെെും സംരക്ഷ്ിക്കാനുള്ള
ച ാറരാസരയാണ് സിബിഐ ട്േെർത്തിക്കുന്നത്. റോലീസ് റസനയ്ക്ക് റനതൃതേെും
കാഴ്പ്പ
ദ നം സെയ്യുന്നു, അന്ത്ർ സംസ്ഥാന, അന്ത്ർറേശീയ നിയെ
ൊർേനിർറേശെും ൊഗ്ാ
നിർവ്വഹണ സഹകരണം സെച്ചസപ്പരുത്തുന്നതിനുള്ള റനാഡൽ ഏജൻസിയായി
ട്േെർത്തിക്കുന്നു.

െിബ്ിഐയുസര േീഴിലുള്ള ഡിെിഷവുേൾ
സസൻട്രൽ ബയൂറ ാ ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റിറേഷനിൽ ഇനിപ്പ യുന്ന െിഭാേങ്ങളുണ്്:








അഴിെതി െിരുദ്ധ െിഭാേം (ഡൽഹി സ്സേഷയൽ റോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്സെന് )്
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃതയ െിഭാേം
ട്േറതയക കട്കം െിഭാേം
ട റ്റ് ഓഫ് റട്ോസികയൂഷൻ
ഡയ ക്റ
ഭരണ െിഭാേം
റോളിസി & റകാർഡിറനഷൻ ഡിെിഷൻ
സസൻട്രൽ റഫാ ൻസിക് സയൻസ് ലറബാ ട്ട ി.

അറനേഷണെും അഴിെതി െിരുദ്ധ െിഭാേെും (ഡൽഹി സ്സേഷയൽ റോലീസ്
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്സെന് )് 1946-സല DSPE നിയെത്തിൽ നിന്ന് അതിന്സ അധികാരേരിധിയും
അധികാരങ്ങളും റനരിസയരുക്കുന്നത് തുരർന്നുസെങ്കിലും, ട്േറെയത്തിൽ താസഴപ്പ യുന്ന
െുെതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു.




റകട്ര േെൺസെന് ിന്സ നിയട്ന്ത്ണത്തിലുള്ള സോതുട്േെർത്തകർ സേയം
അസല്ലങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറേയാേസ്ഥർ കൂരാസത/അസല്ലങ്കിൽ െറ്റ്
െയക്തികൾസക്കാപ്പം ഉൾസപ്പട്ടിരിക്കുന്ന റകസുകൾ.
റകട്ര േെൺസെന് ിന്സ റയാ ഏസതങ്കിലും സോതുറെഖലാ റട്ോജക്റ്റിന്സ റയാ
സ്ഥാേനത്തിന്സ റയാ അസല്ലങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ േെൺസെന് ് രൂേീകരിച്ചതും
ധനസഹായം നൽകുന്നതുൊയ ഏസതങ്കിലും നിയെേരൊയ
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റകാർപ്പറ ഷന്സ റയാ റബാഡിയുസരറയാ താൽപ്പരയങ്ങൾ ഉൾസപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
റകസുകൾ.
റകട്ര നിയെങ്ങളുസര ലംഘനെുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട റകസുകൾ, ഇന്ത്യാ
േെൺസെന് ് ട്േറതയകൊയി ട്ശദ്ധിക്കുന്ന, ഉോ:o ഇ ക്കുെതി, കയറ്റുെതി നിയട്ന്ത്ണ ഉത്തരെുകളുസര ലംഘനം
o റഫാ ിൻ എക്സ്റെഞ്ച് സ േുറലഷൻ ആക്ിട ന്സ േുരുതരൊയ
ലംഘനങ്ങൾ,
o ോസ്റോർട്ട് തട്ടിപ്പുകൾ
o റകട്ര സർക്കാരിന്സ കാരയങ്ങളുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട ഔറേയാേിക രഹസയ
നിയെട്േകാരെുള്ള റകസുകൾ.
o ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്് ട അസല്ലങ്കിൽ റകട്ര േെൺസെന് ിന് ട്േറതയക
േരിേണന നൽകുന്ന െട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള െില നിർദ്ദിഷ്ട െിഭാേങ്ങളുസര
റകസുകൾ.
സ യിൽറെ, അസല്ലങ്കിൽ തോൽ & സരലിട്ോഫ് െകുപ്പുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട െഞ്ചന
അസല്ലങ്കിൽ െഞ്ചനയുസര േുരുതരൊയ റകസുകൾ, ട്േറതയകിച്ച് േല
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്േെർത്തിക്കുന്ന സട്ോഫഷണൽ കുറ്റൊളികൾ ഉൾസപ്പരുന്നെ.
o ഉയർന്ന കരലിസല കുറ്റകൃതയം
o എയർകലൻസിസല കുറ്റകൃതയം
റകട്രഭരണ ട്േറേശങ്ങളിസല സുട്േധാനെും േുരുതരെുൊയ റകസുകൾ,
ട്േറതയകിച്ച് സട്ോഫഷണൽ കുറ്റൊളികൾ.
സോതു റജായിന് ് റസ്റ്റാക്ക് കമ്പനികളുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട െഞ്ചന, െഞ്ചന, തട്ടിപ്പ്
എന്നിെയുസര േുരുതരൊയ റകസുകൾ.
സംഘരിത സംഘങ്ങറളാ സട്ോഫഷണൽ ട്കിെിനലുകറളാ സെയ്താൽ േുരുതരൊയ
സേഭാെെുള്ള െറ്റ് റകസുകൾ, അസല്ലങ്കിൽ റകട്രഭരണ ട്േറേശങ്ങൾ ഉൾസപ്പസര
നിരെധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്േതയാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ാക്കുന്ന റകസുകൾ, െയാജ
െയക്കുെരുന്നുകളുസര േുരുതരൊയ റകസുകൾ, സട്ോഫഷണൽ അന്ത്ർ
സംസ്ഥാന സംഘങ്ങൾ കുട്ടികസള തട്ടിസക്കാണ്ുറോകൽ തുരങ്ങിയെ. ഈ
റകസുകൾ. ബന്ധസപ്പട്ട സംസ്ഥാന േെൺസെന് ുകൾ/റകട്രഭരണ ട്േറേശങ്ങളിസല
ഭരണസംെിധാനങ്ങളുസര അഭയർത്ഥന ട്േകാരറൊ അസല്ലങ്കിൽ
സമ്മതറത്താസരറയാ ൊട്തറെ എരുക്കൂ.
സോതുറസെനങ്ങളിസല അഴിെതിസയയും സോതുറെഖലയിസല േദ്ധതികസളയും
സ്ഥാേനങ്ങസളയും കു ിച്ചുള്ള രഹസയാറനേഷണ റശഖരണം.
ഈ ഡിെിഷൻ അറനേഷിക്കുന്ന റകസുകളുസര റട്ോസികയൂഷൻ.
ഈ ഡിെിഷന്സ ശുോർശ ട്േകാരം െകുപ്പുതല നരേരികൾ ആരംഭിക്കുന്ന
അറനേഷണ ഓഫീസുകൾക്ക് െുമ്പാസകയുള്ള റകസുകളുസര അെതരണം.
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െിബ്ിഐ കേേോരയം സചയ്ത കേെുേൾ
സി.ബി.ഐ.ക്ക് കകകാരയം സെയ്യാെുന്ന റകസുകൾ താസഴ േ യുന്നു.








അഴിെതി െിരുദ്ധ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ- സോതു ഉറേയാേസ്ഥർ, റകട്ര സർക്കാർ
ജീെനക്കാർ, ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്സ ഉരെസ്ഥതയിലുള്ളറതാ നിയട്ന്ത്ിക്കുന്നറതാ
ആയ റകാർപ്പറ ഷനുകൾ, സോതുറെഖലാ സ്ഥാേനങ്ങൾ എന്നിെയ്സക്കതിരായ
അഴിെതി ട്േസന്റ ഷൻ ആക്ര് ട്േകാരെുള്ള റകസുകൾ സിബിഐക്ക്
അറനേഷിക്കാം.
ട്േറതയക കുറ്റകൃതയങ്ങൾ- ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ്ാനിയെത്തിനും െറ്റ് നിയെങ്ങൾക്കും
കീഴിലുള്ള േുരുതരൊയ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുസരറയാ
കഹറക്കാരതികളുസരറയാ സുട്േീം റകാരതികളുസരറയാ ഉത്തരെുകളുസരറയാ
അരിസ്ഥാനത്തിൽ സിബിഐ അറനേഷിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃതയങ്ങൾ- സസൻട്രൽ ബയൂറ ാ ഓഫ് ഇൻസെസ്റ്റിറേഷൻ െലിയ
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ, െയാജ ഇന്ത്യൻ ക ൻസി, കസബർ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ,
ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകൾ, ഇ ക്കുെതി, കയറ്റുെതി എന്നിെ ഉൾസപ്പസരയുള്ള സാമ്പത്തിക
തട്ടിപ്പുകൾ അറനേഷിക്കുന്നു. െയക്കുെരുന്ന് കരത്ത്, െറ്റ് നിറരാധിത െസ്ുത ക്കളുസര
കരത്ത്.
സുറൊ റൊറട്ടാ റകസുകൾ- ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കുറ്റകൃതയം അറനേഷിക്കാൻ
റകട്ര സർക്കാരിന് സിബിഐസയ െുെതലസപ്പരുത്താൻ കഴിയും, എന്നാൽ ആ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്സ അനുെതിറയാസര ൊട്തം. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്സ
അനുെതിയില്ലാസത എെിസരയും ഒരു കുറ്റകൃതയം അറനേഷിക്കാൻ സിബിഐസയ
െുെതലസപ്പരുത്താൻ സുട്േീം റകാരതിക്ക് അധികാരെുണ്്.

െിബ്ിഐയുസര രർശവം
സുതാരയത, സട്ോഫഷണലിസം, ൊറ്റത്തിനനുസരിച്ച് സോരുത്തസപ്പരുത്തൽ,
സാറങ്കതികെിേയയുസരയും ശാസ്ട്തത്തിന്സ യും ഉേറയാേം എന്നിെ
െികസിപ്പിക്കുകയാണ് സിബിഐ ലക്ഷ്യെിരുന്നത്.






അറനേഷണത്തിലൂസരയും റട്ോസികയൂഷനിലൂസരയും സോതുജീെിതത്തിസല
അഴിെതി, അട്കൊസക്തൊയ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ, സാമ്പത്തികെും
അട്കെേരെുൊയ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ എന്നിെ തരയുന്നു.
കസബർ, ഉയർന്ന സാറങ്കതിക കുറ്റകൃതയങ്ങൾസക്കതിസര റോരാരാൻ
സഹായിക്കുക.
റകസുകളുസര െിജയകരൊയ അറനേഷണത്തിനും റട്ോസികയൂഷനും
ഫലട്േേൊയ സംെിധാനങ്ങളും നരേരിട്കെങ്ങളും െികസിപ്പിക്കുക.
റേശീയെും അന്ത്ർറേശീയെുൊയ സംഘരിത കുറ്റകൃതയങ്ങൾസക്കതിരായ
യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ട്േധാന േങ്ക് െഹിക്കുക, െനുഷയാെകാശങ്ങൾ
ഉയർത്തിപ്പിരിക്കുക, േരിസ്ഥിതി, കല, േുരാതന െസ്ുത ക്കൾ, നമ്മുസര
നാേരികതയുസര കേതൃകം എന്നിെ സംരക്ഷ്ിക്കുക.
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ട്േെർത്തനത്തിന്സ എല്ലാ റെഖലകളിലും െികെിനും സട്ോഫഷണലിസത്തിനും
റെണ്ി േരിട്ശെിക്കുക, അതിലൂസര സ്ഥാേനം ഉന്നതൊയ ഉേയെത്തിറലക്കും
റനട്ടത്തിറലക്കും ഉയരും.

െിബ്ിഐയുസര െംഘരവോ ഘരവ

ട ജന ൽ ഓഫ് റോലീസ് അസല്ലങ്കിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് റോലീസ് (റസ്റ്ററ്റ്)
ഡയ ക്ർ
ാങ്കിലുള്ള ഒരു ഐേിഎസ് ഓഫീസർ ആണ് സിബിഐയുസര തലെൻ. CVC നിയെം
ട
2003 അരിസ്ഥാനൊക്കിയാണ് ഡയ ക്സ
തിരസഞ്ഞരുത്തത്, കൂരാസത തലെന് രണ്്
െർഷസത്ത കാലാെധിയുണ്്. ഇന്ത്യാ േെൺസെന് ിന്സ അഞ്ച് െട്ന്ത്ാലയങ്ങൾക്ക്
െിറധയൊണ് സിബിഐ:






ആഭയന്ത്ര െട്ന്ത്ാലയം: റകഡർ ക്ലിയ ൻസിനായി
മ
DoPT: ഐേിഎസ് ഇതര ഉറേയാേസ്ഥരുസര അഡ്ിനിസ്
റട്രഷൻ, ബജറ്റ്, ഇൻഡക്ഷ്ൻ
എന്നിെയ്ക്കായി
യൂണിയൻ േബ്ലിക് സർെീസ് കമ്മീഷൻ: സഡേയൂട്ടി എസ്ിപ ാങ്കിന് െുകളിലുള്ള
ഉറേയാേസ്ഥസര തിരസഞ്ഞരുക്കുന്നതിന്
നിയെ-നീതി െട്ന്ത്ാലയം: േബ്ലിക് റട്ോസികയൂട്ടർൊർക്കായി
റകട്ര െിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ: അഴിെതി െിരുദ്ധ റകസുകൾക്കായി.

2003സല സിെിസി ആക്ര് ട്േകാരം സി ബി ഐ ഡയ ക്ര ിറലക്ക് ഒരു ഓഫീസർ
ോനലിസന സസലക്ഷ്ൻ കമ്മിറ്റി ശുോർശ സെയ്യുന്നു. അതിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന:





സ
െീഫ് െിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ - സെയർറേഴ്ൺ
െിജിലൻസ് കമ്മീഷണർൊർ - അംേങ്ങൾ
സസട്കട്ട ി, ആഭയന്ത്ര െട്ന്ത്ാലയം - അംേം
കാബിനറ്റ് സസട്കറട്ട ിയറ്റിസല സസട്കട്ട ി (റകാർഡിറനഷൻ ആൻഡ് േബ്ലിക്
ട്േീെൻസ്) - അംേം.

ശുോർശകൾ നൽകുറമ്പാൾ, സ്ഥാനസൊഴിയുന്ന ഡയ ക് ട ുസര അഭിട്ോയങ്ങൾ കമ്മിറ്റി
േരിേണിക്കുന്നു. സസലക്ഷ്ൻ കമ്മിറ്റി ശുോർശ സെയ്യുന്ന ോനലിൽ നിന്ന്
കാബിനറ്റിന്സ അറപ്പായിന് ്സെന് ് കമ്മിറ്റിയാണ് അന്ത്ിെ തിരസഞ്ഞരുപ്പ് നരത്തുന്നത്.
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ട മോരുസര പട്ടിേ
ഇന്തയയിസല െിബ്ിഐ ഡയ ക്ർ

ട ൊസര ഞങ്ങൾ െുെസര
െർഷങ്ങളിലുരനീളം ഇന്ത്യയിസല സിബിഐ ഡയ ക്ർ
േരാെർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

േോലോെധി
ട മോർ
െിബ്ിഐ ഡയ ക്ർ

4 January 1999 – 1 April 2001
ആർ.സക.രാഘെൻ

1 April 2001 – 6 December 2003
േി സി ശർെ്െ

6 December 2003 – 6 December 2005
യു എസ് െിശ്ര

12 December 2005 – 31 July 2008
െിജയ് ശങ്കർ തിൊരി

2 August 2008 – 30 November 2010
അശേനി കുൊർ

30 November 2010 – 30 November
2012
എ േി സിംേ്

3 December 2012 – 2 December 2014
രഞ്ജിത് സിൻഹ

3 December 2014 – 2 December 2016
അനിൽ സിൻഹ
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3 December 2016 – 31 January 2017
ത ന (സ്സേഷയൽ
രാറകഷ് അസ്ാ
ട )
ഡയ ക്ർ

1 February 2017 – 10 January 2019
ാസ് േി

24 October 2018 – 1 February 2019
എം. നാറേശേര

ാെു (ഇരക്കാല)

2 February 2019 – Present (in-charge)
ഋഷി കുൊർ ശുക്ല

െിബ്ിഐയുസര ന്ദ്പെർത്തവങ്ങൾ
ഇന് ർറോളുൊയി ഇന്ത്യയുസര ബന്ധത്തിന്സ റകട്രൊയി സിബിഐ
ട്േെർത്തിക്കുന്നു. കസ്റ്റംസ്, സസൻട്രൽ എക്കസസ്, കയറ്റുെതി, ഇ ക്കുെതി
നിയട്ന്ത്ണം, ആോയനികുതി, റഫാ ിൻ എക്സ്റെഞ്ച് െട്ടങ്ങൾ, തുരങ്ങിയ
സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക നിയെങ്ങളുസര ലംഘനെുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട റകസുകൾ
സിബിഐ അറനേഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരത്തിലുള്ള റകസുകൾ ബന്ധസപ്പട്ട
െകുപ്പിന്സ അഭയർത്ഥന ട്േകാരറൊ അസല്ലങ്കിൽ ബന്ധസപ്പട്ട െകുപ്പുൊയി
കൂരിയാറലാെിറച്ചാ സിബിഐ അറനേഷിക്കുന്നു. െറ്റ് ട്േെർത്തനങ്ങൾ ഉൾസപ്പരുന്നു:






െിെിധ സംസ്ഥാന റോലീസ് റസനകളുസരയും അഴിെതി െിരുദ്ധ
സംഘരനകളുസരയും ട്േെർത്തനങ്ങളുസര ഏറകാേനം.
ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്സ അഭയർത്ഥന ട്േകാരം സോതു ട്ോധാനയെുള്ള ഏത്
റകസും അറനേഷിക്കുക.
സട്ോഫഷണൽ കുറ്റൊളികറളാ സംഘരിത സംഘങ്ങറളാ നരത്തുന്ന റേശീയ
അന്ത്ർറേശീയ ട്േതയാഘാതങ്ങളുള്ള േുരുതരൊയ കുറ്റകൃതയങ്ങൾ
അറനേഷിക്കുക.
കുറ്റകൃതയങ്ങളുസര സ്ഥിതിെിെരക്കണക്കുകൾ സൂക്ഷ്ിക്കുകയും ട്കിെിനൽ
െിെരങ്ങൾ ട്േെരിപ്പിക്കുകയും സെയ്യുക.
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അഴിെതിറക്കസുകളിൽ റജായിന് ് സസട്കട്ട ി ാങ്കിലും അതിനു െുകളിലുെുള്ള
ഉറേയാേസ്ഥർസക്കതിസര അറനേഷണം നരത്താൻ സിബിഐക്ക് സർക്കാരിന്സ
െുൻകൂർ അനുെതി ആെശയെില്ല.

െിബ്ിഐയുസര അധിേോരങ്ങൾ
ഡൽഹി സ്സേഷയൽ റോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്സെന് ിനും (സിബിഐ) റകട്ര ഭരണ
ട്േറേശങ്ങളിസല ഉറേയാേസ്ഥർക്കും അധികാരങ്ങളും െുെതലകളും
ട്േറതയകാെകാശങ്ങളും ബാധയതകളും നൽകുന്ന 1946 ഡിഎസ്േിഇ നിയെത്തിൽ
നിന്നാണ് സിബിഐയുസര അറനേഷണത്തിന്സ നിയെേരൊയ അധികാരങ്ങൾ
ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ബന്ധസപ്പട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്സ സമ്മതത്തിനു െിറധയൊയി,
അറനേഷണത്തിനായി സിബിഐയുസര അധികാരങ്ങളും അധികാരേരിധിയും റകട്ര
േെൺസെന് ിന് (റകട്ര ഭരണ ട്േറേശങ്ങൾ ഒഴിസക) ഏത് റെഖലയിറലക്കും
െയാേിപ്പിക്കാം. റകട്രസർക്കാരിന്സ െിജ്ഞാേനെുസണ്ങ്കിൽ ൊട്തറെ സിബിഐക്ക്
അറനേഷണം നരത്താൻ കഴിയൂ.
സംസ്ഥാനത്തിന്സ അനുെതിയില്ലാസത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നരന്നതായി േ യസപ്പരുന്ന
കുറ്റകൃതയത്തിൽ സിബിഐ അറനേഷണത്തിന് ഉത്തരെിരാൻ കഹറക്കാരതികൾക്കും
സുട്േീം റകാരതിക്കും അധികാരെുണ്്.

െിബ്ിഐയുസര അധിേോര കന്ദ്െോരസ്സുേൾ
ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്സ ട്ോഥെിക അറനേഷണ ഏജൻസിയാണ് സിബിഐ. അസതാരു
നിയെേരൊയ സ്ഥാേനെല്ല; 1946-സല ഡൽഹി സ്സേഷയൽ റോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്സെന് ്
ആക്ര് ആണ് അതിന്സ അധികാരങ്ങൾ അനുെേിച്ചിരിക്കുന്നത്.









അഴിെതി തരയുകയും ഭരണേരൊയ സെട്േത നിലനിർത്തുകയും സെയ്യുക
എന്നതാണ് ഇതിന്സ നിർണായക േങ്ക്.
1988-സല അഴിെതി നിറരാധന നിയെെുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട കാരയങ്ങളിൽ, അത്
സിെിസിയുസര (സസൻട്രൽ െിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ) റെൽറനാട്ടത്തിലാണ്
ട്േെർത്തിക്കുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും, ആക്ിട സല സസക്ഷ്ൻ 6 ട്േകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്മതം
നൽകിയാൽ, ആക്ിട സല സസക്ഷ്ൻ 5 (1) ട്േകാരം, റകട്ര സർക്കാരിന് അതിന്സ
അധികാരേരിധി സ യിൽറെ ട്േറേശങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾസപ്പസര െറ്റ്
റെഖലകളിറലക്കും െയാേിപ്പിക്കാം.
അതിന്സ അറനേഷകരിൽ േലരും ഇന്ത്യൻ റോലീസ് സർെീസിൽ
നിന്നുള്ളെരായതിനാൽ, ഏജൻസി ജീെനക്കാസര നിയെിക്കാൻ ആഭയന്ത്ര
െട്ന്ത്ാലയസത്ത ആട്ശയിക്കുന്നു.
സിബിഐയും അഭിഭാഷകർക്കായി നിയെ െട്ന്ത്ാലയസത്ത ആട്ശയിക്കുന്നു.
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െിബ്ിഐയുമോയി ബ്ന്ധസെട്ട സെല്ലുെിളിേൾ
സിബിഐയുൊയി ബന്ധസപ്പട്ട ആശങ്കകൾ ഇെിസരയുണ്്:












റോലീസ് ഏജൻസി: ഭരണഘരന ട്േകാരം റോലീസ് ഒരു സംസ്ഥാന
െിഷയൊയതിനാൽ, ട്കിെിനൽ നരേരി ട്കെത്തിൽ (CrPC) േ ഞ്ഞിരിക്കുന്ന
നരേരിട്കെങ്ങൾ CBI േിന്ത്ുരരുന്നതിനാൽ, അതിസന ഒരു റോലീസ്
ഏജൻസിയായി തരംതിരിക്കുന്നു.
േെൺസെന് ിന്സ കൃട്തിെതേം: െുതിർന്ന ഉറേയാേസ്ഥർ ഭാെിയിസല
നിയെനങ്ങൾക്കായി റകര്ര സർക്കാരിസന ആട്ശയിക്കുന്നതിനാൽ അെസര
കൃട്തിെം കാണിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്സ കഴിെിന് സിബിഐയും
േുർബലൊണ്.
സംസ്ഥാനത്തിന്സ സമ്മതം: സി.ബി.ഐ.ക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്ത്
സാന്നിധയെ ിയിക്കുന്നതിന് െുമ്പ് െിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഭരണകൂരത്തിന്സ
അനുെതി ആെശയൊണ്. തൽഫലൊയി, െില സാഹെരയങ്ങൾ
അറനേഷിക്കസപ്പരാസത റോറയക്കാം, അതിന്സ ഫലൊയി ശാന്ത്ൊയ
നിലോരുകൾ ഉണ്ാകാം.
CBI, RTI: CBI െിെരാെകാശ നിയെത്തിന്സ രണ്ാം സഷഡയൂൾ, സസക്ഷ്ൻ 24
ട്േകാരം േട്ടികസപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്നു. "െില സംഘരനകൾക്ക് ഈ നിയെം
ബാധകെല്ല" എന്ന് സസക്ഷ്ൻ 24 െയക്തൊക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യക്ക്
തട്ന്ത്ട്േധാനൊയ ട്ോധാനയെുള്ളെ ഉൾസപ്പസര എല്ലാത്തരം റകസുകളും തങ്ങൾ
അറനേഷിക്കുന്നുസണ്ന്നും അെ െിെരാെകാശ നിയെത്തിന് സെർപ്പിച്ചാൽ
അെയിൽ ഭൂരിഭാേെും സോതുെണ്ഡലത്തിറലക്ക് േു ത്തുെിരുസെന്നും
സിബിഐ െൂണ്ിക്കാട്ടി.
അഴിെതിയും രാഷ്ട്രീയ േക്ഷ്ോതെും: സസൻട്രൽ ബയൂറ ാ ഓഫ്
ഇൻസെസ്റ്റിറേഷന്സ (സിബിഐ) രാഷ്ട്രീയെൽക്കരണം െർഷങ്ങളായി
തുരരുകയാണ്. കൂട്ടിലരച്ച തത്ത യജൊനന്സ ശബ്ദത്തിൽ
സംസാരിക്കുന്നതിസനതിസരയുള്ള സുട്േീം റകാരതി െിെർശനത്തിൽ ഇത്
ഊന്നിപ്പ ഞ്ഞിരുന്നു.
സി.ബി.ഐ സേയംഭരണാെകാശം: കുട്േസിദ്ധൊയ കൽക്കരി അഴിെതി
റകസിൽ ബയൂറ ായുസര സോതട്ന്ത്യസത്ത റൊേയം സെയ്ത സുട്േീം റകാരതി,
"സി.ബി.ഐ സംസ്ഥാനത്തിന്സ തത്തയായി" എന്ന് േ ഞ്ഞു. യജൊനന്സ ശബ്ദം
പ
ട്േതിധേനിക്കുന്ന നിലെിളി ൊട്തം" സിബിഐസയ നിഷ്ക്ഷ്
ൊക്കാനും ബാഹയ
സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാസത ട്േെർത്തിക്കുസെന്ന് ഉ പ്പ് നൽകാനും സുട്േീം റകാരതി
റകട്രറത്താര് നിർറദ്ദശിച്ചു.

