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ஊழல் ஓர் அறிமுகம்
ே ா ட ல டை உ லு க் கி ய ஒ ரு ம ா ச ப ரு ம ஊ ழ ல் ம க் க ளி ன
எதிர்ப்புக்குள்ளாகாமல் புலதகுழிக்குப் ்பாய்க் சகாணடிருக்கிறது.
அதுதான ்ர்பல் ்ப்ர ஊழல். இது இந்திய விமானப் பலடைக்கு ்பார்
விமானஙகள் வைாஙகுவைது சமபந்தமான ்ப்ரம.
்ர்பல் ்ப்ர ஊழல் மூைம ்பார் விமானம வைாஙகுவைதில்
முலற்கடு சசய்த்தாடு, அதன மூைம ஊழலை ஒழிப்பதற்கு
உருவைாக்கப்படடை ேலடைமுலறகலள லகவிடடு, அ்ரசின சகாள்முதல்
சசைவினஙகலள தணிக்லக சசய்யும தலைலம தணிக்லக
அதிகாரிலய மி்ரடடியும, உச்சநீதிமனறததுக்கு தவைறான தகவைல்கள்
தந்தும அந்நிறுவைனஙகலளயும சீர்குலைததிருக்கிறது ்மாடி அ்ரசு
ே ம து ே ா ட டி ன ப ா து க ா ப் பு க் க ா க ஒ து க் க ப் ப டு ம நி தி
ஆணடுக்காணடு அதிகரிததுக் சகாண்டை ்பாய் 2018-19ம ஆணடு
நிதிநிலை அறிக்லகயில் அது ரூ 3,59,854 ்காடிலயத சதாடடைது.
்ராணுவைததிற்காக அதிகம சசைவிடும ோடுகளில் ஐந்தாவைது
இடைததிற்கு இந்தியா வைந்து விடடைது. அசமரிக்கா முதல் இடைததிலும,
சீனா இ்ரணடைாவைது இடைததிலும, சவுதி அ்்ரபியா மூனறாவைது
இடைததிலும, ்ரசியா ோனகாவைது இடைததிலும உள்ளன.
இ ந் த ரூ 3 , 5 9 , 8 5 4 ் க ா டி யி ல் ்ர ா ணு வை த ள வை ா டை ங க ள்
வைாஙகுவைதற்காக கணிசமான பகுதி சசைவிடைப்படுகிறது எனபதில்
யாருக்கும சந்்தகம இருக்க முடியாது. (2017-18ல் ்ராணுவை
தளவைாடைஙகள் வைாஙகுவைதற்காக ரூ 86,529 ்காடி ஒதுக்கப்படடைது,
உணலமயில் ரூ 1,46,526 ்காடி ்தலவைப்படுவைதாக பா்ராளுமனற
நிலைக்குழு டிசமபர் 2017ல் சமர்ப்பிதத அறிக்லக கூறுகிறது). இலதச்
சசைவிடும அதிகா்ரம மததிய அ்ரசின பாதுகாப்பு அலமச்சகததிடைம
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உ ள் ள த ா ல் இ ந் த த து ல ற க் கு அ ல ம ச் ச ்ர ா க வை ரு ப வை ர்
முக்கியமானவை்ராக கருதப்படுகிறார். இந்தப் சபரும சதாலகயில்
ஒரு சிறிய அளவு (fraction) கமிஷனாக சசனறாலும அது பல்ைாயி்ரம
்காடிகலளத தாணடும.
என்வைதான எந்தக் கடசியின ஆடசியும ்ராணுவை தளவைாடை
ஊழலில் சிக்காமல் சசனறதில்லை. ்ராஜீவ் காந்தி காைததில்
்பாபர்ஸ பீ்ரஙகி வைாஙகியதில் துவைஙகி, வைாஜபாய் காைததில் இறந்து
்பாகும ்ராணுவை வீ்ரர்கலள எடுததுவைரும சவைப்சபடடிகள்,
அவைர்களின குளிர்காை காைணிகள் ஆகியலவை வைாஙகியது வைல்ர
ஊழல் ேலடைசபற்றது. மன்மாகனசிங அ்ரசில் சஹலிகாப்டைர் ்ப்ர
ஊழல், நீர்மூழ்கி கப்பல் ்ப்ர ஊழல் பி்ரபைமானது. ்மாடி அ்ரசின
்ராணுவை விமான ்ப்ர ஊழைான ்ர்பல் ்ப்ர ஊழல் சமீபததிய
ரிலீஸ.
்ராஜீவ் காந்தி 1984-ல் அ்ரசு சபாறு ப்்பற்கும ்பாது,
அப்்பாதிருந்த அ்ரசியல்வைாதிகளுக்கு மாறாக அவைல்ர திருவைாளர்
பரிசுததம (Mr. Clean) எனறு ஊடைகஙகள் அலழததன. 2014-ல் 1984-ம
ஆணடு மீணடும திருமபியது. ஆம, ்மாடியும திருவைாளர்
பரிசுததமாக ஊடைகஙகளால் கடடைலமக்கப்படடைார். 1989-ல் ்ராஜீவ்
காந்தி திருவைாளர் அசுததமானார். ஆனால், 5 ஆணடுகள் ஆடசிக்குப்
பி ற கு ம ் ம ா டி ல ய ஊ டை க ங க ள் தி ரு வை ா ள ர் அ சு த த ம ா க
அலடையாளப்படுததுவைதில்லை.
இதன சபாருள் ்மாடி ஆடசியில் ஊழ்ை இல்லை எனபது
அல்ை, எந்த ஊடைகமாக இருந்தாலும அவை்ரது அ்ரலசயும
சகாள்லககலளயும குலறகலளயும விமர்சிதது எழுதினால் அது
்மாடியின லகயாடகளாலும அ்ரசாலும மி்ரடடைப்படுகிறது, எழுதும
பததிரிலகயாளர் ்வைலை இழக்கிறார் எனபதுதான கா்ரணம.
எனினும ஒடடுசமாததமாக எலதயும எழுதாமல் இருந்தால்
ஊடைகஙகளின ேமபகததனலம ்பாய்விடும எனபதால் ஆஙகாங்க
சிைவைற்லற எழுதி ோஙகளும எழுதி்னாம எனறு பதிவு சசய்து
சகாள்கினறனர். வைாசகர் குலறவைாக உள்ள சிறு ஊடைகஙகள்
்மாடியின ஊழல்கள் சதாடைர்பாக சவைளுதது வைாஙகினாலும அது
ஒரு சபரிய தாக்கதலத ஏற்படுதத முடியாது. தாக்கதலத ஏற்படுததும
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ஊடைகஙகள் திருகல் ்வைலை சசய்து சசய்திகலள சவைளியிடுகினறன.
என்வைதான இந்த மாசபரும ஊழல் மக்கள் மததியில் சபரிய அளவு
்பசப்படைாமல் இருந்து வைருகிறது.
எனினும, ்பாபர்ஸ ்ப்ர ஊழல் பற்றி பக்கம பக்கமாக எழுதிய
இந்து ோளிதழ் ்ர்பல் பற்றி கடைந்த ேனவைரி முதல் எழுத ஆ்ரமபிததது.
அதில் இந்த ஊழல் சமபந்தமாக அ்ரசு த்ரப்பில் கூறப்படடைது
அலனததும சபாய் எனபலத சவைடடை சவைளிச்சமாக்கியது.
கூ டு த ை ா க , இ ந் த ப் ் ப ்ர ம கு றி த து உ ச் ச நீ தி ம ன ற த தி ல்
சதாடுக்கப்படடை சபாதுேை வைழக்கில் அ்ரசு த்ரப்பு விப்ரஙகலள
மலறதது, சபாய் தகவைல்கலள சதரிவிததது அமபைமானது. அதன
பினனர் சவைளியான தலைலம தணிக்லக அதிகாரியின அறிக்லகக்கு
்மாடி அ்ரசு பை வைழிகளில் முடடுக் கடலடை ்பாடடிருந்தாலும,
அ ல த யு ம மீ றி அ ந் த அ றி க் ல க யி ல் ப ை உ ண ல ம க ள்
சவைளியாகியிருக்கினறன.
ப்ரப்ரப்பான மர்மக் கலத ்பாை ்பாகும இந்த ஊழலின
வை்ரைாற்லற ஆ்ரமபம முதல் பார்க்காமல் அலதப் புரிந்து சகாள்ள
முடியாது. அதற்கான முயற்சியாக்வை இச் சிறு நூல்.
ரபேல் பேரத்தின் முந்தைய வரலாறு

20172-ல் உைக ோடுகள் ்ராணுவைததிற்காக ஆணடுக்கு $1.8 ைடசம
்காடி (சுமார் ரூ 126 ைடசம ்காடி) நிதி ஒதுக்கீடு சசய்திருக்கினறன,
இதில் முதல் ஐந்து ோடுகள் மடடும ஆணடுக்கு $40,000 ்காடி (சுமார்
ரூ 28 ைடசம ்காடி) சசைவிடடிருக்கினறன. இதில் கணிசமான
ப கு தி ்ர ா ணு வை த ள வை ா டை ங க ள் வை ா ங கு வை த ற் க ா க
சசைவிடைப்படடிருப்பதால் இததுலற இயல்பாக்வை ்ராணுவை
தளவைாடை உற்பததி முதைாளிகளின ்வைடலடைக்காடைாக உள்ளது.
்ராணுவை தளவைாடை உற்பததி நிறுவைனஙகள் ்பாடடி ்பாடடுக்
சகாணடு தமது வைர்ததகதலத சபருக்குவைதற்கு சசய்யும முயற்சியில்
ஒரு ோடடுக்கு அணலடை ோடுகளிலிருந்து அச்சுறுததல் பயதலத
அதிகமாக்கி ்மலும ்மலும அதிக ்ராணுவைச் சசைலவை சசய்ய
நிர்ப்பந்திப்பதற்கான ்வைலைகலள சசய்கினறன. இந்தியாவும
இதற்கு விதிவிைக்கல்ை, ஒரு காைததில் அணி ்ச்ரா ோடுகள் எனற
வைலகயில் உைக சமாதானததிற்காக உலழததுக் சகாணடிருந்த
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இந்தியா மலறமுகமாக ்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியாளர்களின
வியாபா்ரததில் மணலண அள்ளிப் ்பாடடுக் சகாணடிருந்தது,
இனறு இந்த நிலை மாறிவிடடைது. இனலறக்கு இந்தியாவும தனது
பாதுகாப்லப உதத்ரவைாதம சசய்யும ்பாது அச்சுறுததல் அமசஙகலள
கணக்கில் எடுததுக் சகாணடு தயார்படுததிக் சகாள்ள ்வைணடிய
நிர்பந்தம இருக்கிறது. முதைாளிததுவைச் சந்லத விதியினபடி, இந்தத
தயாரிப்புகலள மதிப்பிடடு சசால்வைதற்கான வைல்லுனர்களும
உருவைாகி வைந்துவிடடைார்கள்.
2000-01 ஆணடு வைாக்கில் இந்திய விமானப்பலடை தனனிடைம
உள்ள ்பார் விமானஙகளின த்ரதலத ஆய்வு சசய்தது. குறிப்பிடடை
காைம முடிந்தவுடைன பலடையிலிருந்து நீக்கப்படை ்வைணடிய
விமானஙகலள படடியலிடடு, அவைற்றுக்கு பதிைாக வைாஙக
்வைணடிய விமானஙகளில் எனன மாதிரியான சதாழில்நுடபஙகள்
இருக்க ்வைணடும எனபலத முடிவு சசய்து ஒரு பரிந்துல்ரலய
அளிததது. பலழய ்சாவியத விமானமான மிக் - 21, மிக் - 27 ்ரக
விமானஙகளுக்கு ஓய்வு சகாடுதது விடடு அவைற்றிற்கு பதிைாக
ஒற்லற இயந்தி்ரம சகாணடை விமானஙகள் 126-ஐ வைாஙக ்வைணடும
எனறது அந்தப் பரிந்துல்ர.
இந்தப் பரிந்துல்ரயின ்பரில் ்மல் ேடைவைடிக்லக ்மற்சகாணடை
பாதுகாப்பு அலமச்சகம இந்த 126 விமானஙகளுக்கு பி்ரானஸ
ோடடின மி்ராஜ-2000 ்ரக விமானஙகலள வைாஙகுவைது எனறு முடிவு
எடுததது. ேமது விமானப்பலடையில் ஏற்கன்வை 120 மி்ராஜ-2000
விமானஙகள் இருப்பதால் அவைற்றின சதாழில்நுடபதலத
பி்ரானசிலிருந்து சபற்று இந்திய சபாதுததுலற நிறுவைனமான
இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ மூைமாக உற்பததி சசய்து
சகாள்ளைாம எனறு பரிந்துல்ர சசய்தது. எனினும அப்்பாது
பாதுகாப்பு அலமச்ச்ராக இருந்த ோர்ஜ சபர்னாணடைஸ, அப்்பாது
ேடைப்பில் இருந்த ்ராணுவை தளவைாடை சகாள்லகயின படி "ஒரு உற்பததி
நி று வை ன த தி டை மி ரு ந் து ம ட டு ம ச டை ண டை ர் ச ப ற மு டி ய ா து .
குலறந்தபடசம இ்ரணடு உற்பததி நிறுவைனஙகளிடைம சடைணடைர்
்காரி அதன அடிப்பலடையில் ்பச்சுவைார்தலத ேடைததி முடிசவைடுக்க
்வைணடும" எனறு அலமச்சகததின ஆ்ைாசலனலய நி்ராகரிதது
உதத்ரவிடடைார்.
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அதாவைது, பல்்வைறு நிறுவைனஙகளிடைமிருந்து சடைணடைர்
்காருவைதன மூைம சதாழில்நுடப ரீதியாகவும, விலை ரீதியாகவும
இந்தியாவுக்கு மிகச் சாதகமான முலறயில் விமானதலத வைாஙக
்வைணடும எனபதுதான சகாள்லகயின ்ோக்கம. ஒ்்ர நிறுவைனததின
விமானதலத வைாஙகுவைது எனறு முடிவு எடுதது விடுவைது ஊழலுக்கு
வைழி வைகுக்கும எனபதாலும இந்தக் சகாள்லக வைகுக்கப்படடிருந்தது.
இந்த முடிவினபடி, சர்வை்தச அளவில் சடைணடைர் ்காருவைதற்காக
உற்பததி நிறுவைனஙகலள அலடையாளப்படுததி அவைர்களின நிதி
நிலைலய பரிசீலிதது அவைர்கள் உற்பததி சசய்யும விமானஙகளின
சதாழில்நுடப த்ரதலத ஆய்வு சசய்யும பணி ேலடைசபற்றது.
அதனபடி ஆறு நிறுவைனஙகள் இறுதிப்படுததப்படடைன.
இந்த ஆறு நிறுவைனஙகளுக்கும ேமது விமானததின ்தலவைகலளக்
கூறி அவைர்கள் உற்பததி சசய்து விற்கும விமானஙகளின
சதாழில்நுடப விப்ரதலத (Technical Offer) சமர்ப்பிக்குமாறு
முனசமாழிவு ்வைணடு்காலள (Request for Proposal) இந்திய அ்ரசு
்காரியது. அதாவைது, விலை விப்ரஙகள் சதாடைர்பாக ்ப்ரம
்பசுவைதற்கு முனபு சதாழில்நுடப ரீதியாக விமானப் பலடை தனக்குத
்தலவை எனறு முடிவு சசய்திருந்த அலனதது வைசதிகலளயும
சகாணடை விமானம எது எனறு அலடையாளம காணப்படை ்வைணடும.
இதனபடி 2007 ஆகஸடடில் 126 ேடுதத்ர பல்பயன ்பார்
விமானஙகலள (Medium Multirole Combat Aircraft - MMRCA)
வைாஙகுவைதற்கான முனசமாழிவு ்வைணடு்காள் அல்ைது சடைணடைர்
விடைப்படடைது. இது ஏற்கன்வை அலடையாளம காணப்படடிருந்த ஆறு
நிறுவைனஙகளுக்குக் சகாடுக்கப்படடைது. இந்த 126 விமானஙகளின
சமாதத விலை அப்்பாது ரூ 42,000 ்காடி (ஒரு விமானததின விலை
ரூ 333 ்காடி) என மதிப்பீடு சசய்யப்படடைது. (முனசமாழிவு
் வை ண டு ் க ா ளு ம ச டை ண டை ரு ம கி ட டை த த ட டை ஒ ன று த ா ன .
மு ன ச ம ா ழி வு ் வை ண டு ் க ா ள் எ ன ப து ச த ா ழி ல் நு ட ப
ஆ்ைாசலனகலள லமயமாக சகாணடைது. சடைணடைர் எனபது
விலைலய லமயமாகக் சகாணடைது)
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்ரசிய நிறுவைனமான மி்காயான உற்பததி சசய்யும மிக் - 35
(MIG-35)
ஸவீடைன ோடடின நிறுவைனமான சாப் (Saab) உற்பததி
சசய்யும ோஸ-39 (JAS-39 Gripen),
பிச்ரஞ்சு ோடடின தசால்ட (Dassault) நிறுவைனததின ்ர்பல்
(Rafale),
அசமரிக்காவின ைாக்ஹீட மார்டடின (Lockheed Martin)
உற்பததி சசய்யும எப்-16 பால்கன (F-16 Falcon)
அசமரிக்காவின ்பாயிங உற்பததி சசய்யும எப்.ஏ – 19
சூப்பர் ஹார்னட (F/A-18 Super Hornet),
ஐந்து ஐ்்ராப்பிய ோடுகளின கூடடுநிறுவைனம உற்பததி
சசய்யும யூ்்ரா லபடடைர் லடைபூன (Eurofighter Typhoon)
ஆகியலவை.

இ ந் த ஆ று நி று வை ன ங க ள் ச ம ர் ப் பி த த ச த ா ழி ல் நு ட ப
விப்ரக்குறிப்புகளின அடிப்பலடையில் அவைற்லற மதிப்பீடு சசய்யும
பணி ேலடைசபற்றது. ஒவ்சவைாரு நிறுவைனததின விமானமும
பறக்கவிடைப்படடு ஆய்வு சசய்யும ்சாதலன ேலடைசபற்றது.
இந்தத சதாழில்நுடப பரிசீைலனயில் ்ரசியாவின மிக்-35
மடடுமதான விமானப்பலடை முடிவு சசய்திருந்த அலனததுத
்தலவைகலளயும நிலற்வைற்றும விதமாக இருந்திருக்கிறது. ்ரசியா
ப ா ்ர ம ப ரி ய ம ா க இ ந் தி ய ா த ன க் கு ் த ல வை ய ா ன ்ர ா ணு வை
தளவைாடைஙகலள வைாஙகுவைதில் முதல் இடைம வைகிக்கும ோடு. 2014-18
காைகடடைததில் இந்தியா தனது பாதுகாப்பு ்தலவைகளில் 58%-ஐ
்ரஷியாவில் இருந்து இறக்குமதி சசய்திருந்தது. (https://www.thehindu.
com/news/national/india-is-worlds-second-largest-arms-importer/article26502417.ece )
இருப்பினும, ஏ்தா ஒரு கா்ரணததுக்காக மிக் ்ரக விமானஙகலள
வைாஙகுவைதில்லை எனறு அ்ரசு முடிசவைடுக்கிறது. அப்்பாது தசால்ட
நிறுவைனம வைழஙகுவைதாக முன வைந்த ்ர்பல் விமானஙகலள
விமானப் பலடையின ்தலவைகளில் 9-ஐ நிலற்வைற்றுவைதாக இல்லை.
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அதன பிறகு அவைற்றில் 6 ்தலவைகலள மடடும ்சர்தது வைழஙகுவைதாக
முன வைந்திருக்கிறது. அதுவும நி்ராகரிக்கப்படடை பிறகு தசால்ட
தானாக முனவைந்து எல்ைா ்தலவைகலளயும வைழஙகுவைதாக
சசால்லியிருக்கிறது. இது ஏற்றுக் சகாள்ளப்படடிருக்கிறது.
இவ்வைாறு ்பாடடியிடும ஒரு நிறுவைனம மடடும தனது விற்பலன
முனலவைப்லப பை முலற மாற்ற அனுமதிப்பது 2006 பாதுகாப்புத
துலற சகாள்முதல் சகாள்லகலய மீறியது ஆகும. அலனதது
விதததிலும சபாருததமான ்ரசியவிமானதலத நி்ராகரிதது பி்ரானஸ
ோடடு நிறுவைனததுக்கு சலுலககள் வைழஙக முடிவு சசய்தது ோடடின
்ரா ணு வை ்பார்ததந்தி்ர ்ோக் கில் ச ச ய்ய ப் படடைது எனறு
நியாயப்படுததப்படைைாம.
இந்த ேலடைமுலறயின இறுதியில் யூ்்ரா லபடடைர் லடைபூன,
ம ற் று ம ்ர ் ப ல் ஆ கி ய இ ரு வி ம ா ன ங க ள் ச த ா ழி ல் நு ட ப
அடிப்பலடையில் ஒ்்ர தளததில் இருப்பதாக முடிவு சசய்யப்படடைது.
இவைர்களில் யார் குலறவைான விலை சகாடுக்கிறார்க்ளா
அவைர்களிடைம வைாஙகுவைது எனப்த இறுதியான முடிவு. இந்த முடிவு
அந்த இரு நிறுவைனஙகளுக்கும சதரிவிக்கப்படடு அவைர்களின விலை
மற்றும இத்ர நிதிவிஷயஙகள் சமபந்தமான விப்ரஙகலள
சமர்ப்பிக்குமாறு ்கா்ரப்படடைது.
இந்த விலை விப்ரஙகளின அடிப்பலடையில் பி்ரஞ்சு ோடடின
தசால்ட உற்பததி சசய்து விற்கும ்ர்பல் விமானதலத வைாஙகுவைது
எனறு இறுதி சசய்யப்படடைது. 18 விமானஙகலள பி்ரானசில்
உற்பததி சசய்து பறக்கத தயா்ரான நிலையில் ்ே்ரடியாக சகாள்முதல்
சசய்வைது எனவும மீதி 108 விமானஙகலள தசால்ட ேமது ோடடின
இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ நிறுவைனததுடைன கூடடைாக ேமது
ே ா ட டி ல் உ ற் ப த தி ச ச ய் து ச ப ற் று க் ச க ா ள் வை து எ ன று ம
முடிசவைடுக்கப்படடைது. இந்த முடிவின அடிப்பலடையில் தசால்ட
நிறுவைனததுடைன ்பச்சுவைார்தலத துவைஙகப்படடைது.
இந்நிலையில் யூ்்ராலபடடைர் நிறுவைனம தான முனபு சசானன
விலையில் 20% குலறததுக் சகாள்வைதாகவும, விமானததில் கூடுதல்
வைசதிகலள வைழஙகுவைதாகவும, விமானஙகளுக்கான பணதலத
சசலுததுவைதில் இந்தியாவுக்கு சாதகமான நிபந்தலனகலள ஏற்றுக்
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சகாள்வைதாகவும, இந்தியாவில் ஒரு உற்பததி ஆலைலயயும,
யூ்்ராலபடடைர் லடைபூன சதாழில்பூஙகாலவையும அலமப்பதன
மூைம அதிக சதாழில்நுடபஙகலள இந்தியாவுக்கு தருவைதாகவும
முனவைந்தது. சேர்மனி, யு.்க, இததாலி, ஸசபயின ோடுகளுக்கு
விற்கவிருக்கும விமானஙகலள திருப்பி விடுவைதன மூைம
இந்தியாவுக்கு விமானஙகலள வில்ரவில் தருவைதாகவும சசானனது.
ஆனால், ஒரு சடைணடைர் ேலடைமுலறயின விலை விப்ரஙகலள
திறந்து விற்பலனயாளல்ர முடிவு சசய்த பிறகு ்பாடடியாளர் தரும
புதுச் சலுலககலள கணக்கில் எடுததுக் சகாள்ளக் கூடைாது எனற
பாதுகாப்பு சகாள்முதல் சகாள்லகயினபடி இது நி்ராகரிக்கப்படடைது.
ராணுவ தைளவாட உறேத்திக் ககாள்கயில் மாற்றம்

இதுவைல்ர ேடைந்தது ஏறக்குலறய இந்திய அ்ரசின ்ராணுவை தளவைாடை
சகாள்முதல் சகாள்லகயின அடிப்பலடையிைானது. இதில் ஊழல்
குற்றச்சாடடுகள் வைந்து விடைக் கூடைாது எனறு அப்்பாது பாதுகாப்புத
துலற அலமச்ச்ராக இருந்த ஏ.்க ஆந்்தானி இ்ரணடு முலற இது
சதாடைர்பாக விசா்ரலண ேடைததி எந்த முலற்கடும ேடைக்கவில்லை
எனறு உறுதி சசய்திருந்தார். இந்த ்ராணுவை தளவைாடை சகாள்முதல்
சகாள்லக எனபது அதற்கு முந்லதய 30 ஆணடுகளில் ேடைந்த பை
ஊழல்களும அலதசயாடடி உருளப்படடை பை தலைகளும ஆடசி
மாற்றஙகளும மூைம படிப்படியாக வைடிவைம சபற்று குறிப்பிடைததக்க
சவைளிப்பலடைததனலமலய அலடைந்தது. இலத பின்னாக்கி
இழுததுச் சசல்ைமுடியாது எனறு பாதுகாப்புத துலற நிபுணர்களும,
அ ்ர சி ய ல் ப ா ர் ல வை ய ா ள ர் க ளு ம க ரு தி ன ா ர் க ள் . ஆ ன ா ல் ,
முதைாளிததுவைம இவைற்லறசயல்ைாம தூக்கியடிததுவிடடு புதிய
வைழிகளில் ஊழல்கலள சசய்யும ஆற்றல் உலடையது எனபலத ்மாடி
அ்ரசின ்ர்பல் ்ப்ரம எடுததுக் காடடுகிறது.
உைக ோடுகளின பாதுகாப்பு படசேடடைான $1.8 ைடசம
்காடியில் (சுமார் ரூ 126 ைடசம ்காடி) கணிசமான பகுதி ்ராணுவை
தளவைாடைஙகள் சகாள்முதலில் சசைவிடைப்படுகிறது எனறால் அது
்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியாளர்களுக்குச் சசல்கிறது எனறுதான
சபாருள். ்ராணுவைம எனபது அ்ரசின கடடுப்பாடடில் இருப்பதால்
்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியும அ்ரசின கடடுப்பாடடில்தான ஒரு
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கடடைம வைல்ர இயஙகி வைந்தது. பை ஆயி்ரம ்காடி ரூபாய் மூைதனம
புழஙகும துலறயாக இருப்பதால், மூைதன ேைலன ்பணும
அ்ரசுகள் தனியார் மூைதன வைளர்ச்சிக்கு ஏதுவைாக ்ராணுவை தளவைாடை
உற்பததிலய சகாஞ்சம சகாஞ்சமாக தனியார் முதைாளிகளிடைம
ஒப்பலடைக்க ஆ்ரமபிததனர். அசமரிக்காவில் இ்ரணடைாம
உைகப்்பாருக்கு பிந்லதய கடடைததில் இப்படி ேலடைசபற்றசதனறால்
இந்தியாவில் இது 2000-களுக்குப் பிறகு ேலடைசபறத துவைஙகியது.
இந்தத தனியார்மயப் ்பாக்கின விலளவைாக ஒவ்சவைாரு ்ராணுவை
தளவைாடை உற்பததி நிறுவைனமும ஒவ்சவைாரு ஆணடும ைாபமீடடை
்வைணடும, வைளர்ச்சி காணபிக்க ்வைணடும. இல்ைாவிடடைால்
மூைதனம அஙகிருந்து விைக்கிக் சகாள்ளப்படடு ்வைறு துலறக்குச்
சசனறுவிடும. என்வை, ஒவ்சவைாரு நிறுவைனமும தனது சந்லதலய
வைலுப்படுததவும சபருக்கவும முலனயும.
சந்லதலய விரிவைாக்க ்வைணடுமானால் ஒவ்சவைாரு ோடடுக்கும
உள்ள அச்சுறுததல் அபாயம (Threat perception) அதிகரிக்க ்வைணடும.
இலதசயாடடி ஒவ்சவைாரு ோடும தனனுலடைய தற்காப்பு
தயார்நிலைலய (Defense Preparedness) வைலுப்படுததிக் சகாள்ள
்வைணடும. அதற்காக அதிக நிதி ஒதுக்க ்வைணடும. பனிப்்பாருக்கு
பின சுருஙகி வைந்த ்ராணுவை தளவைாடைச் சந்லத ்ராணுவை தளவைாடை
மூைதனததினால் உந்தப்படடை ஆயுதத தளவைாடை விற்பலன
நிறுவைனஙகளின முயற்சியால் வைள்ரத துவைஙகியது. ஒரு கடடைததில்
பனிப்்பாருக்கு முந்லதய நிலைலயத தாணடிச் சசனறது. இதன
ஒரு முக்கிய பகுதியாக ஆயுதத தளவைாடை உற்பததி நிறுவைனஙகள்
ஒவ்சவைாரு ோடடு அ்ரசாஙகதலதயும நிர்ப்பந்திதது ஆயுதத தளவைாடை
சகாள்முதல் சதாடைர்பான சகாள்லக முடிவுகலள மாற்றம சசய்யும
ஆற்றலை சகாணடுள்ளன.
்ராணுவை தளவைாடைச் சந்லதலய ோம சற்று ்ம்ைாடடைமாக
பார்ததா்ை அங்க முதனலமயாக ஏற்றுமதி சசய்யும ோடுகளும
முதனலமயாக இறக்குமதி சசய்யும ோடுகளும இருக்கினறன
எனபது சதரியும. ஏற்றுமதி சசய்வைதில் அசமரிக்கா, ்ரசியா, பி்ரானஸ,
சேர்மனி, சீனா ்பானற ோடுகளும இறக்குமதி சந்லதயில் இந்தியா,
பாகிஸதான, சவுதி அ்்ரபியா, எகிப்து, அல்ஜீரியா ்பானற
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ோடுகளும முனனணியில் உள்ளன. 2014-18 ஆணடுகளில் இந்தியா
உைக ஆயுதத தளவைாடை இறக்குமதியில் 9.5% பஙலகக் சகாணடிருந்தது.
12% இறக்குமதி பஙகு லவைததிருந்த சவுதி அ்்ரபியா முதலிடைததில்
இருந்தது.
இந்தியா ்ராணுவை தளவைாடை இறக்குமதி சந்லதயில் உள்ள
மிகப்சபரிய ோடுகளில் ஒனறு எனபதால் பல்்வைறு ோடுகலளச்
்சர்ந்த ்ராணுவை தளவைாடை உற்பததி நிறுவைனஙகள் இந்திய
்ராணுவைததின சகாள்முதல் வைாய்ப்புகலள சகாததிச் சசல்ை
்பாடடைா ்பாடடியில் ஈடுபடுகினறன. ்பாடடியின ்வைகம
அதிகரிக்கும ்பாது ்மற்கததிய ஆயுதத தளவைாடை உற்பததி
நிறுவைனஙகள் "இந்தியாவில் வைந்து ோஙகள் உற்பததிலய துவைக்கி
இங்க ்வைலைவைாய்ப்லப உருவைாக்கு்வைாம, விலைலயக்
குலறப்்பாம" எனசறல்ைாம அடுததடுதது இறஙகி வைருகினறன.
இது ்பானற ்ே்ரடியான ்ப்ரம ்பசுவைது மடடுமினறி அ்ரசின
லகலய முறுக்கி சகாள்லககலள மாற்றுவைதற்கும தில்ரமலறவில்
்வைலை சசய்கினறன.
இதன விலளவைாக, இந்திய கார்ப்ப்்ரட முதைாளிகளுக்கும
்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியில் பஙகு அளிக்கும விதமாக பா்ரத ்ரதனா
வைாஜபாய் பி்ரதம்ராக இருந்த சபாழுது ்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியில்
தனியார் மயம சதாடைஙகி லவைக்கப்படடைது. இந்த பா்ரத ்ரதனாவின
காைததில்தான ்ராணுவை சவைப்சபடடி ஊழல், காைணி ஊழல் எனறு
்ராணுவை ஊழல்கள் அடுக்கடுக்காக சவைளிவைந்தன. இலதயும தாணடி
2001-ல் இந்தியாவில் ்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியில் 100% தனியார்
மயம அதில் 25% அனனிய மூைதனம அனுமதிக்கப்படும எனற
சகாள்லகலய வைாஜபாயி அ்ரசு அறிவிததது. அதாவைது, அனில்
அமபானி ்பானற இந்திய முதைாளிகள் இந்தியாவில் ஒரு ஆயுதத
தளவைாடை உற்பததி நிறுவைனதலத ஆ்ரமபிததால் அதில் தசால்ட
்பானற சவைளிோடடு நிறுவைனஙகள் 25% வைல்ர முதலீடு சசய்யைாம.
இது பிற்காைததில் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படடு சவைளிோடடு
பஙகு 49% வைல்ர அனுமதிக்கப்படடைது.
எதிர்காை பா்ரத ்ரதனாவைான ்மாடியும, அவை்ரது அ்ரசும பலழய
பா்ரத ்ரதனாவின அடிச்சுவைடலடை பினபற்றி கார்ப்ப்்ரடகலள
்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியில் முதலீடு சசய்யுஙகள் எனறு மனறாடிக்
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சகாணடைது. அ்ரசு ஈடுபடும ஒவ்சவைாரு சேறிபிறழ் ேடைவைடிக்லகயும
முலறயாக ஒரு வைல்லுனர் குழு அலமதது அதன பரிந்துல்ரயாக்வை
அமலுக்கு வைரும. ்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியில் தனியார் மூைதனம
ஆதிக்கம சபற ஆ்ைாசலன கூற அலமக்கப்படடை கமிடடி்ய
தீ்்ரந்தி்ர சிங கமிடடி. இது தனது அறிக்லகலய ேூலை 2015-ல்
தாக்கல் சசய்தது.
இந்தக் கமிடடி தனலன அ்ரசின ்மக் இன இந்தியா (Make in India)
திடடைதலத ்ராணுவை தளவைாடை உற்பததிக்கு சபாருததுவைதற்காக
உருவைாக்கப்படடைதாக அறிவிததுக் சகாணடைது. இந்தக் கமிடடி
்பாடடிலய வைலுப்படுததவும, திறலமலய வைளர்க்கவும,
வில்ரவைாகவும கணிசமாகவும சதாழில் நுடபதலத உள்வைாஙகிக்
சகாள்ளவும ்கந்தி்ர கூடடு முனமாதிரி (Strategic Partner Model) எனற
சகாள்லகலய அறிவிததது. அததுடைன பல்படி சதாழில்வைளச் சூழல்
(Tiered Industrial Ecosystem), ப்ரந்துபடடை ்தர்ச்சிததிறன (wider skill base)
வைளர்ச்சி, புதுலமக்கான தூணடுதல், உைக அளவில் நிைவிவைரும
மதிப்புச் சஙகிலியில் இந்தியாலவை இலணததல், ஏற்றுமதிலய
ஊக்குவிததல் ஆகியவைற்லற லமயமாகக் சகாணடை்த இந்த ்கந்தி்ர
கூடடு முனமாதிரி சகாள்லக எனறு விளக்கமளிததுது.
இக்சகாள்லககலள அமல்படுதத எல்&டி, மகிந்த்ரா அணட
மகிந்த்ரா, ரிலையனஸ இந்தியா, டைாடைா குழுமம, அதானி குழுமம
ஆகிய கார்ப்ப்்ரட நிறுவைனஙகள் வை்ர்வைற்கப்படடைன. இலவை ்பார்
விமானஙகள், சஹலிகாப்டைர்கள், நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள். ஆயுத
வைாகனஙகள், சபரும பீ்ரஙகிகள் ஆகியவைற்றின உற்பததியில்
ஈடுபடும எனறு அறிவிக்கப்படடைது.
இந்தியாவின ்ராணுவை தளவைாடை உற்பததியில் அதுவைல்ர 10
சபாதுததுலற நிறுவைனஙகள் ஈடுபடடு வைந்தன. 2015-ல் இலவை ரூ
3 3 , 3 0 4 ் க ா டி ம தி ப் பி ை ா ன த ள வை ா டை ங க ல ள உ ற் ப த தி
சசய்திருக்கினறன. 2018-19ல் பாதுகாப்பு அலமச்சகததின ஆ்ராய்ச்சி
நிறுவைனததின (DRDO) வை்ரவு சசைவு திடடைம ரூ 17,861 ்காடியாகவும
தளவைாடை சதாழிற்சாலை (Ordinance Factory)யின வை்ரவு சசைவு திடடைம
ரூ 1,531 ்காடியாகவும இருந்தது. இந்தத சதாலகயும சகாஞ்சம
சகாஞ்சமாக இனி்மல் தனியார் வைசம சசனறுவிடும.
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ஆனாலும, இந்தியாவில் சபாதுததுலற நிறுவைனஙகலள ஒழிததுக்
கடடும ்பாது உருவைாகும சந்லதலய தா்ம லகப்பற்றுவைதற்்க
பனனாடடு ஆயுதத தளவைாடை உற்பததி நிறுவைனஙகள் முயற்சிக்கும.
உள்ளூரில் வைலுவைான நிறுவைனஙகலள உருவைாக அனுமதிதது
தஙகளது சந்லதக்கு புதியசதாரு ்பாடடியாளல்ர சகாணடு வைந்து
தஙகளுக்கு தாஙக்ள ஆப்பு லவைததுக் சகாள்ளப் ்பாவைதில்லை.
என்வை, பாதுகாப்புத துலறயில் ்மக் இன இந்தியா திடடைமும
இதுவைல்ர ேக்ர ஆ்ரமபிக்கவில்லை. இதற்கான குறுக்கு வைழியாக
வைந்தது ்ர்பல் ்ப்ரம.
்மாடி அ்ரசு சசய்து முடிததிருக்கும ்ர்பல் ்ப்ரததினபடி
சபாதுததுலற நிறுவைனமான இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ சசய்ய
்வைணடிய "்மக் இன இந்தியா" உற்பததி ்ரதது சசய்யப்படுகிறது.
அந்த இடைததில் அனில் அமபானி ்பானற ்தாற்றுப் ்பான, வைஙகிக்
கடைனகள் கடடைாமல் திவைாைாகிப் ்பான முதைாளிகள் தசால்ட
்பானற பனனாடடு நிறுவைனஙகளுடைன கூடடு அலமதது ைாபம
ஈடடுவைதற்கு ஏற்பாடு சசய்து த்ரப்படுகிறது.
என்வை, ்ம்ை தீ்்ரந்திசிங கமிடடி சசால்லும ்மக் இன
இந்தியா எனபது இந்திய இலளஞர்களுக்கு ்வைலை வைாய்ப்பு
உருவைாக்குவைதற்கான திடடைம இல்லை, இந்திய முதைாளிகளும,
பனனாடடு முதைாளிகளும ைாபம ஈடடுவைதற்கான திடடை்ம எனறு
புரிந்து சகாள்ளைாம.
சடடபூர்வமாக ந்டகேற்ற ஊழல்

்ர்பல் விமான சகாள்முதல் சதாடைர்பாக இதுவைல்ர ோம பார்தத
விப்ரஙகளினபடி ்ராணுவை வைல்லுனர்கள் ோடடுக்கு இருக்கும
அச்சுறுததல் அபாயதலதயும, தற்காப்புத தயார் நிலைலயயும,
ேமமிடைம இருக்கும தளவைாடைஙகளின நிலைலயயும ஆய்வு சசய்து
இந்திய விமானப் பலடைக்கு ஒற்லற இயந்தி்ர விமானஙகலள
சகாள்முதல் சசய்ய ்வைணடும எனறு முடிவு எடுததனர். இந்த
முடிலவை நிலற்வைற்றுவைதற்கு அப்்பாலதய ்ராணுவை தளவைாடைஙகள்
சகாள்முதல் சகாள்லகயினபடி 126 ்ர்பல் விமானஙகலள
வைாஙகுவைதற்காக 2013-ம ஆணடு முடிவு சசய்யப்படடை நிறுவைனமதான
தசால்ட (Dassault).
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வி ம ா ன ப் பல டை ் க ா ரி ய அல ன த துத ச த ா ழி ல் நு ட ப த
் த ல வை க ல ள யு ம நி ல ற வு ச ச ய் த ா லு ம ்ர சி ய வி ம ா ன த ல த
நி்ராகரிததது, ்ர்பலுடைன ்பாடடி ்பாடடுக் சகாணடு விலைலய
்மலும குலறக்க வைந்த யூ்்ரா லபடடைர் விமானதலத கணக்கில்
எடுததுக் சகாள்ள மறுததது ்பானற பி்ரச்சலனகள் இருந்தாலும,
அப்்பாலதய நிலையில் சவைளிப்பலடையான ஒரு ேலடைமுலறயின
கீழ் வைந்தலடைந்த ஒப்பந்தம எனறு இலதச் சசால்ைைாம.
த ச ா ல் ட நி று வை ன த து டை ன ் ப ச் சு வை ா ர் த ல த ே டை த தி ,
சகாடுததிருக்கும விலையில் இறுதிக் கடடை சலுலககலள
சபறுவைதற்கான ்ப்ரம ்பசி இறுதி சசய்ய ்வைணடிய நிலையில்
இருந்தது அந்த ஒப்பந்தம. அந்த ஒப்பந்தததினபடி, பி்ரானசில்
உ ற் ப த தி ச ச ய் ய ப் ப ட டை 1 8 வி ம ா ன ங க ல ள த ச ா ல் ட
நிறுவைனததிடைமிருந்து ்ே்ரடியாக பறக்கத தயார் நிலையில்
வைாஙகவும, 108 விமானஙகலள தசால்ட நிறுவைனததுடைன ்சர்ந்து
இ ந் தி ய ா வி ன ச ப ா து த து ல ற நி று வை ன ம ா ன இ ந் து ஸ த ா ன
ஏ ் ்ர ா ே ா ட டி க் ஸ மூ ை ம ா க உ ற் ப த தி ச ச ய் து வை ா ங க வு ம
்பச்சுவைார்தலத ேலடைசபற்றது.
ஒப்பந்தம லகசயழுததானால் முதல் பகுதி ஒப்பந்தம இந்திய
அ ்ர சு க் கு ம த ச ா ல் ட நி று வை ன த து க் கு ம இ ல டை ் ய ச ச ய் து
சகாள்ளப்படும. பி்ரானஸ அ்ரசு சாடசியாக இருக்கும பி்ரானஸ
அ்ரசுக்கு சிை சபாறுப்புகளும கடைலமகளும வைல்ரயறுக்கப்படும.
இ ்ர ண டை ா வை து ஒ ப் ப ந் த ம இ ந் து ஸ த ா ன ஏ ் ்ர ா ே ா ட டி க் ஸ
நிறுவைனததிற்கும தசால்ட நிறுவைனததிற்கும இலடை்ய சசய்து
சகாள்ளப்படும அதற்கு இந்திய பி்ரானஸ அ்ரசுகள் சாடசிகளாக
இருக்கும. இரு அ்ரசுகளுக்கும கடைலமகளும சபாறுப்புகளும
வைல்ரயறுக்கப்படும. இந்த இ்ரணடைாவைது ஒப்பந்தம ஆப்சசட
ஒப்பந்தம எனப்படும. இந்த இ்ரணடு ஒப்பந்தஙகளிலு்ம
வைழக்கமாக சர்வை்தச அளவில் பை ஆயி்ரம ்காடி ரூபாய்
மதிப்பிைான ஒப்பந்தஙகளில் இருப்பது ்பாை வைாஙகும த்ரப்பின
பணததுக்கு உதத்ரவைாதம, வைாஙகப் ்பாகும சபாருளின த்ரதலத
உதத்ரவைாதம சசய்வைதற்கான வைழிமுலறகள், இலடைதத்ரகர்கலள
தவிர்ப்பதற்கான நிபந்தலனகள் ஆகியலவை அடைஙகியிருக்கும.
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இந்நிலையில் 2014ம ஆணடு ்மாடி அ்ரசு பதவி்யற்றது. பதவி
ஏற்றவுடைன, “தசால்ட நிறுவைனததுடைன ்பச்சுவைார்தலதலய சதாடை்ர
முடியாது. அதற்குப் பதிைாக சு்காய் விமானஙகலள (SU-30MKI)
வைாஙக அ்ரசு முயற்சிக்கும” எனறு ்மாடியின பாதுகாப்பு அலமச்சர்
ம்னாகர் பாரிக்கர் அறிவிததார். தமிழ்ோடடில் ஒரு கடசி ஆடசி
்பாய் இனசனாரு கடசி அதிகா்ரததுக்கு ஆடசி வைந்ததும முந்லதய
ஆடசியில் ்பாடைப்படடை ஒப்பந்தஙகலள ்ரதது சசய்து புதிய
ஒப்பந்தஙகலள ்பாடுவைதற்கு எனன கா்ரண்மா அ்த கா்ரணமதான
இதற்கும. 'முந்லதய ஆடசியாளர் ்பசிய ்ப்ரததினபடி அவைர்களுக்கு
கமிஷன ்பாயிருக்கும, ேமக்கு கமிஷன ்வைணடும எனறால் புதிதாக
்ப்ரம ்பச ்வைணடும' எனற 'ேல்சைணணம'தான.
இதற்கு ்ராணுவைத த்ரப்பிலிருந்து எதிர்ப்பு கிளமபியது. “மீணடும
சகாள்முதல் ேடைவைடிக்லகலய ஆ்ரமபததிலிருந்து துவைஙகுவைது
காைதாமதததிற்கு வைழிவைகுக்கும” எனவும “சு்காயும ்ர்பலும
சதாழில்நுடப ரீதியாக இலணயானலவை கிலடையாது. என்வை, ்ர்பல்
விமானம வைாஙகுவைலத லகவிடைக் கூடைாது” எனவும எதிர்ப்பு
சதரிவிததனர்.
ஆனால், “தசால்ட நிறுவைனம அறிவிததுள்ள விலை அதிகம”
எனறும “விலை எனறு மதிப்பீடு சசய்தில் தவைறு ேடைந்திருக்கிறது”
எனறும கூறி பாதுகாப்பு அலமச்சர் சடைணடைல்ர ்ரதது சசய்யப்
்பாவைதாக பிப்்ரவைரி 2015-ல் கூறினார்.
இப்படி விவைாதம ேடைந்து சகாணடிருக்கும ்பா்த தசால்ட
நிறுவைனததின தலைலம அதிகாரி எரிக் ட்ராப்பியர் மார்ச் 2015ல்
இந்தியா வைந்து “ஒப்பந்தம சசய்வைதற்கு 95 சதவீதம ்பசி முடிதது
விட்டைாம” எனறார். “ோஙகள் இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ
நிறுவைனததின உற்பததித தளதலத பார்லவையிட்டைாம. இவைர்களின
சசயல்திறலம பி்ரமிக்க லவைக்கிறது” எனறு பா்ராடடிச் சசனறார்.
இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ-ல் உற்பததி சசய்யவிருக்கும 108
விமானஙகளுக்கு யார் உதத்ரவைாதம அளிப்பது, அதற்கான உற்பததிச்
சசைவு எவ்வைளவு இலவை சதாடைர்பாக தசால்டடுக்கும இந்தியத
த்ரப்புக்கும இலடை்ய இருந்த ்வைறுபாடுகள் தீர்க்கப்படடு
ஒப்பந்தம இறுதிக் கடடைதலத அலடைந்திருந்தது எனபலத
இதிலிருந்து சதரிந்து சகாள்ளைாம.
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்மலும, ்மாடி அ்ரசு ்ர்பலுக்கு எதி்ராக ்பசிக் சகாண்டை
்ர்பல் வைாஙகுவைதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடடைது எனபது சதரிகிறது.
இதன மூைம விமானதலத இனனும மலிவைான விலையில் வைாஙகி
ோடடுக்கு சபருமளவு பணதலத மிச்சப்படுததியிருப்பார், ்மாடி.
சபாதுததுலற நிறுவைனமான இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ-க்கு
்மலும அதிக உற்பததி வைாய்ப்புகலள சகாணடு வைந்திருப்பார் எனறு
நீஙகள் எதிர்பார்க்கைாம. “்மக் இன இந்தியா” மூைம இந்தியாவில்
உற்பததித துலறலய வைளர்க்கப் ்பாவைதாக எனறு ்மாடி அ்ரசு
பி்ரச்சா்ரம சசய்து வைந்த நிலையில் 108 ்ர்பல் விமானஙகள்
மடடுமினறி இனனும பை சபாருடகலளயும இந்தியாவில் உற்பததி
சசய்விக்க ஒப்பந்தம ்பாடுவைார் எனறு எதிர்பார்ததிருக்கைாம.
ஆனால், 18 விமானஙகலள ்ே்ரடியாக சகாள்முதல் சசய்யவும,
108 விமானஙகலள இந்தியாவில் உற்பததி சசய்து வைாஙகவும
ஒப்பந்தம இறுதிக் கடடைததில் உள்ளது எனற நிலையில் பி்ரதமர்
்மாடி அந்த ஆணடு ஏப்்ரல் மாதததில் பி்ரானஸ ்பாவைதாக
திடடைமிடைப்படடைது. விமானம வைாஙகுவைது பற்றிய ஒப்பந்தம
எனபது பயணததின ஒரு பகுதி மடடு்ம எனபதாலும இருோடுகளின
ேல்லுறவுக்கும வைணிக உறவுக்காகவும சசய்யப்படும பயணததில்
ஒரு ஒப்பந்ததலதப் பற்றி அறிவிப்பு சவைளிவை்ராது எனற நிலையில்
அவைர் இந்தியா வைந்த பிறகுதான ்பார் விமானம வைாஙகுவைது பற்றிய
ஒப்பந்த அறிவிப்பு எனறு எதிர் பார்க்கப்படடைது
இதற்கிலடை்ய அனில் அமபானிலய தலைவை்ராக சகாணடு
சசயல்படும ரிலையனஸ திருபாய் அமபானி குழுமம, ரிலையனஸ
டிபனஸ எனசறாரு நிறுவைனதலத மார்ச் 28, 2015 அனறு பதிவு
சசய்கிறது. அனில் அமபானி பி்ரானஸ சசனறு பிச்ரஞ்சு பாதுகாப்புத
துலற உயர் அதிகாரிகளிடைம ்பச்சு வைார்தலத ேடைததியிருக்கிறார்.
ஏப்்ரல் 10-ம ்ததி பி்ரதமர் ்மாடி பாரிஸ சசல்கிறார். அவைருடைன
அனில் அமபானியும சசல்கிறார். இது ஏ்தா வைணிக உறவு
சதாடைர்பாக வைழக்கமாக பி்ரதரின சவைளிோடடுப் பயணததின ்பாது
சதாழிைதிபர்கள் சசல்வைது ்பானறதுதான எனறு எல்்ைாரும
எணணியிருந்தார்கள். பி்ரதமர் ்மாடி 36 ்ர்பல் விமானஙகலள
பறக்கத தய்ரான நிலையில் தசால்ட நிறுவைனததிடைமிருந்து வைாஙகப்
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்பாவைதாக அந்த ோடடி்ை்ய அறிவிததார். இந்தியாவில் உற்பததி
சசய்வைது பற்றி எந்த ்பச்சும இல்லை.
பி்ரதமர் இந்தியா வைந்தபின தனது பயணம சதாடைர்பான அறிக்லக
எலதயும சவைளியிடைவில்லை. 126 விமானஙகள் வைாஙகுவைதற்கான
சடைணடைர் ்ரதது சசய்யப்படடைதாகவும தசால்ட நிறுவைததிடைமிருந்து
36 விமானஙகலள வைாஙகுவைதற்கான ்பச்சுவைார்தலதலய
துவைஙகியதாகவும ேூலை 2015-ல் மாநிைஙகளலவையில் ்ராணுவை
அலமச்சர் ம்னாகர் பாரிக்கர் அறிவிததார்.
ேனவைரி 2016ல் இந்தியாவுக்கும பி்ரானசுக்கும இலடை்ய தசால்ட
நிறுவைனததிடைமிருந்து இந்தியா 36 விமானஙகலள வைாஙகுவைதற்கான
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம சசய்து சகாள்ளப்படடைது. சசப்டைமபர் 2016ல் கூடிய பாதுகாப்புக்கான அலமச்ச்ரலவைக் குழுவின கூடடைததில்
பி ்ர த ம ர் ்ர ் ப ல் நி று வை ன த தி டை மி ரு ந் து 3 6 வி ம ா ன ங க ள்
வைாஙகுவைதற்கான ஒப்பந்த நிபந்தலனகள் இறுதி சசய்யப்படடு
விடடைதாக அறிவிக்கிறார். அலமச்ச்ரலவைக் குழு பி்ரதமரின
முடிவுக்கு ஒப்புதல் தருகிறது. இரு ோடகள் கழிதது ஒப்பந்தம
லகசயழுததாகிறது. இதன படி இந்தியா ்ர்பல் வைார்தலதகளுக்கு
இலடையில் இலடைசவைளி ்வைணடும. ்ர்பல் நிறுவைனததிடைமிருந்து
36 விமானஙகலள பறக்கத தயா்ரான நிலையில் வைாஙகுகிறது. இதில்
இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிஸ-உடைன இலணந்து தசால்ட இந்தியாவில்
விமானஙகலள உற்பததி சசய்வைதற்கான ஆப்சசட ஒப்பந்தம
கிலடையாது.
பி்ரதமரின இந்த முடிவு பாதுகாப்பு வைல்லுனர்களுக்கு அதிர்ச்சி
அளிக்கிறது. இது சமபந்தமாக ஏ்ராளமான ்கள்விகள் எழுந்தன.
அ்ரசு த்ரப்பிலிருந்து மழுப்பல்களும சாக்கு ்பாக்குகளும
முனனுக்குப் பின மு்ரணாண வைாதஙகளும முன லவைக்கப்படடைன.
சவைறும 36 விமானஙகள் எனறால் மீதி உள்ள 90 விமானஙகள்
எப்சபாழுது வைாஙகப்படும எனற ்கள்வி எழுந்தது. இப்சபாழுது
வைாஙகுவைதற்காக சசய்யப்படடை ஒப்பந்தம2007-ம ஆணடு
்கா்ரப்படடை சர்வை்தச சடைணடைர் அடிப்பலடையில் 2013-ம ஆணடு
தீர்மானிக்கப்படடை ஒப்பந்தமா அல்ைது புதிய ஒப்பந்தமா எனற
்கள்வி எழுந்தது? சவைளியிலிருந்து பார்ப்பவைர்களுக்கு பலழய
ஒப்பந்தமதான எனறும 18 விமானஙகலள ்ே்ரடியாகவும 108
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விமானஙகலள இந்தியாவில் உற்பததி சசய்தும வைாஙகும
ஒப்பந்தததுக்கு பதிைாக 36 விமானஙகலள வைாஙகும ஒப்பந்தம
எனறுதான ்தானறும. புதிய அ்ரசானது புதிய நிலைலமகலள
கணக்கில் சகாணடு ஒப்பந்தததில் மாறுதல் சசய்தது ்பாலும, இது
சவைளிப்பலடையாக ேடைந்த சகாள்முதல் முயற்சியின தர்க்க ரீதியான
முடிவு எனபது ்பால்தான ்தானறும.
ஆனால், இது சதாடைர்பான பை விலடை அளிக்கப்படைாத
்கள்விகள் உள்ளன.
சவைளிப்பலடை சகாள்முதல் சகாள்லகயின படி தகவைல் அறியும
உரிலம மூைமாக சபறப்படடை ஆவைணஙகலள பரிசீலிதத
பததிரிலகயாளர்கள் ஆகஸட 2007-ம ஆணடு முதல் ேடைததப்படடு
வை ந் த ச ர் வை ் த ச ச டை ண டை ர் ்ர த து ச ச ய் ய ப் ப ட டி ரு ப் ப த ா க
கணடைறிந்தார்கள். இது, ்ம்ை சசானனபடி பாதுகாப்பு அலமச்சர்
ம்னாகர் பாரிக்கரின அறிவிப்பிலிருந்தும உறுதியாகியிருக்கிறது.
அததுடைன இப்சபாழுது சசய்யப்படடை ஒப்பந்தம, புதிய ஒப்பந்தம
எனகிறார்கள். அப்படிசயனறால் சவைளிப்பலடைததனலமலய
சகாணடை ்ராணுவை சகாள்முதல் சகாள்லகயின கதி எனன எனறால்
அது குப்லபத சதாடடிக்குப் ்பாய்விடடைது எனறு அர்ததம.




் ம ா டி அ ்ர சு ் ப ா ட டை இ ந் தி ய ா - பி ்ர ா ன ஸ
அ்ரசுகளுக்கிலடை்யயான ஒப்பந்தம சடைணடைர் இல்ைாமல்
ஒரு நிறுவைனதலத மடடும சதரிவு சசய்து அதனிடைமிருந்து
விமானதலத வைாஙகுவைதற்கான ஒப்பந்தம. அதாவைது 2001-ல்
பாதுகாப்பு அலமச்ச்ரால் நி்ராகரிக்கப்படடை ஒற்லற நிறுவைன
வைாஙகல் (Sole Sourcing) இப்்பாது அமல்படுததப்படடிருக்கிறது.
ஏன இப்படி சசய்யப்படடைது எனபதற்கான விளக்கம
இல்லை.
புதிய ஒப்பந்தம ்பாடுவைசதனறால் ஏன மறு சடைணடைர் ்காரி
குலறந்த விலையில் சகாடுப்பவைர்களிடைமிருந்து சபற
முயற்சி எடுக்கவில்லை எனபதற்கும பதில் இல்லை.

பலழய சடைணடைரில் இறுதி சசய்யப்படடை யூ்்ரா லபடடைர்
லடைபூன மற்றும தசால்ட ஆகிய நிறுவைனஙகளில் விலையின
அடிப்பலடையில் தசால்ட சதரிவு சசய்யப்படடிருக்கிறது எனறு
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அறிவிதத ்பாது யூ்்ரா லபடடைர் லடைபூன நிறுவைனம விலையில் 20
சதவித கழிலவையும ்வைறு பை சலுலககலளயும தருவைதாக
சசானனது. எனினும விலை ஆவைணதலத திறந்தபிறகு ்பாடடியில்
பஙசகடுதத நிறுவைனஙகள் அறிவிக்கும புதிய சலுலககள் ஏற்றுக்
ச க ா ள் ள ப் ப டை ம ா ட டை ா து எ ன ற நி ய தி யி ன ப டி அ து
நி்ராகரிக்கப்படடைது.
ஆனால் இப்சபாழுது ்ர்பல் விமானஙகலள வைாஙகவிருப்பது
ஆகஸட 2007 சடைணடைர் படி கிலடையாது. புதிய ஒப்பந்தததின
அடிப்பலடையில் விமானஙகலள வைாஙக ்வைணடுமானால் 20 சதவீத
விலைக் குலறப்புடைன ்மலும பை சலுலககலள வைழஙகத தயா்ராக
இருந்த யூ்்ராலபடடைர் லடைபூன நிறுவைனததுடைன ்பசுவைதற்கு
எந்தததலடையும இருக்கவில்லை.








ஏ ன ப ல ழ ய ஒ ப் ப ந் த ப் ப டி ் ப சி மு டி க் க ப் ப ட டை
விலைலயவிடை அதிகவிலைலய இப்சபாழுது தசால்ட
நிறுவைனததுக்கு சகாடுக்க ்வைணடும எனற ்கள்விக்கும
பதில் இல்லை.
விமானஙகலள இந்தியாவில் உற்பததி சசய்வைதற்கான
ஆப்சசட ஒப்பந்தம ஏன இல்லை எனற ்கள்விக்கு பதில்
கிலடையாது.
ஆப்சசட ஒப்பந்தஙகள் மூைமாக ்மக் இன இந்தியா,
பல்படி சதாழில்வைளச் சூழல் (Tiered Industrial Ecosystem)
ஆகிய திடடைஙகள் லகவிடைப்படடைனவைா? இதற்கும பதில்
இல்லை.
சபாதுததுலற நிறுவைனமான இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ
நிறுவைனததின சதாழில்நுடப வைளர்ச்சி பறி்பாய்விடடை்த.
இதற்கும பதில் இல்லை

2014-ம ஆணடு ்பசிய ஒப்பந்தப்படி ஒரு விமானததின விலை
ரூ 428 ்காடி. 2016-ல் ்மாடி அ்ரசு ்பசிய விலை ரூ 1600 ்காடி. ஏன
இந்த விலை ஏற்றம எனறால் ‘2014-க்குப் பிறகு விமானஙகளில்
் ம ை தி க வை ச தி க ல ள உ ள் ள டை க் கி வி ட ் டை ா ம அ த ற் க ா ன
வி ல ை ல ய ல ய யு ம ் ச ர் த த ா ல் த ா ன மூ ன று ம டை ங கு க் கு
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் ம ை ா கி வி ட டை து ' எ ன கி ற ா ர் க ள் . " அ ப் ப டி ச ய ன ன
்சர்ததிருக்கிறீர்கள்" எனறு ்கடடைால் 'அது ்ராணுவை ்ரகசியம அலத
சவைளியிடை முடியாது' எனகிறார்கள். இது உணலமயா எனறு ஆய்வு
ச ச ய் த ா ல் பி ்ர ா ன ஸ ே ா ட டு அ தி ப ரி ன கூ ற் று ப் ப டி பு தி ய
ஒப்பந்தததினபடி விற்கப்படைவிருக்கும விமானம பலழய
ஒப்பந்தததில் கூறப்படடை விமானததிலிருந்து எந்த வைலகயிலும
மாறுபடைவில்லை எனறு சதரிகிறது. இது சமபந்தமாக ்மைதிக
வி ப ்ர ங க ள் இ ந் து ே ா ளி த ழ் ச ச ய் த பு ை ன ா ய் வி ல் ச த ரி ய
வைந்திருக்கினறன.
ஆனால் அக்்டைாபர் 2016-ல் தசால்ட-ம ரிலையன்ஸும தனியாக
ஒப்பந்தம ்பாடுகினறன. இ்ரணடு நிறுவைனஙகளும ்சர்ந்து
அக்்டைாபர் 3, 2016ல் தசால்ட ரிலையனஸ ஏ்்ராஸ்பஸ லிமிடசடைட
எனற நிறுவைனதலத துவைஙகின. ரிலையனஸ டிசபனஸ நிறுவைனம
51%, தசால்ட நிறுவைனம 49% பஙகு வீதததில் சதாடைஙகியிருக்கும
தசால்ட ரிலையனஸ ஏ்்ராஸ்பஸ நிறுவைனம 36 விமானஙகளுக்கான
்ர்பல் ஒப்பந்தததின ஆப்சசட வைாய்ப்பில் முக்கிய பஙகு வைகிக்கும
எனறு அனில் அமபானி சதரிவிததிருக்கிறார். https://www.thehindu.
com/business/defence-will-emerge-as-the-largest-business-of-reliance-groupanil-ambani/article17383690.ece
இதுவைல்ர விமானஙகளுக்கான ஒரு திருகாணி கூடை உற்பததி
சசய்யாத ரிலையனஸ டிபனஸ நிறுவைனததிடைம நீணடைகாைமாக
விமான உற்பததி சதாழிலில் கால்பதிததிருக்கும தசால்ட
நி று வை ன ம ா ன து த ா ன ா க மு ன வை ந் து இ ங ் க உ ற் ப த தி
துவைஙகுவைதற்கான ஒப்பந்தம சசய்துசகாள்கிறது எனறால் யா்ராவைது
ேமபுவைார்களா?
இந்து ோளிதழ் சசய்தியில் கூறியுள்ள தசால்ட ரிலையனஸ
ஏ்்ராஸ்பஸ லிமிசடைட எனற புதிய நிறுவைனததில் 49 சதவீத
பஙகுகளில் முதலீடு சசய்ய தசால்ட நிறுவைனம முனவைருகிறது
எனறால் அது எந்த எதிர்பார்ப்பில் சசய்யப்படுகிறது எனபலத ோம
்யாசிக்க ்வைணடும. குறிப்பாக சடைல்லி சமட்்ரா ஒப்பந்தததில்
இருந்து விைகுவைதாக அறிவிதது சதாழில்துலறயில் ்மாசமான
வை்ரைாறு பலடைததிருக்கும அனில் அமபானி குழுமததிடைம ஒப்பந்தம
சசய்து சகாள்ள எந்த நிறுவைனம முனவைரும?
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இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக் நிறுவைனதலத ஆப்சசட பார்டனர்
ஆகக் சகாணடை ஒப்பந்தம புலதக்கப்படடு, அதற்கு மாறாக
எழுதப்படைாத ஆப்சசட ஒப்பந்தமாக தசால்ட நிறுவைனம அனில்
அமபானியுடைன கூடடு முதலீடடு நிறுவைனதலத ஆ்ரமபிக்க
்வைணடும எனற ஒப்பந்தம ்பாடைப்படடிருக்கிறது. இலதததான
பினவைரும சசய்தி உறுதிப்படுததுகிறது. ஆம, 2015ல் பி்ரானஸ ோடடு
அதிப்ராக இருந்த ்ஹாைண்டை 2018-ல் இது சதாடைர்பாக குடலடைப்
்பாடடு உலடைததுவிடடைார். https://www.thehindu.com/todays-paper/indiamooted-role-for-anil-ambanis-firm-in-rafale-deal/article25011563.ece
இச்சசய்திப்படி ஆப்சசட ஒப்பந்தம இருக்கிறது அதில் ஆப்சசட
பார்டனர் அனில் அமபானி, ஆனால் பினனர் பாதுகாப்புத துலற
அலமச்சர் ஆன நிர்மைா சீததா்ராம்னா ஆப்சசட ஒப்பந்தம எனற
ஒனறு கிலடையாது எனறு ஓஙகி அடிக்கிறார். இல்லை எனறால்,
இந்திய ்ராணுவை தளவைாடைச் சந்லதயில் ஒரு ைடசம ்காடிலய எஙகள்
நிறுவைனம லகப்பற்றும எனறு அமபானி எந்த அடிப்பலடையில்
அறிவிக்கிறார்? அப்படிசயனறால் இனி்மல் ோம சகாள்முதல்
சசய்யும ்ராணுவை தளவைாடைஙகளில் ஆப்சசட பார்டனர்களாக
அமபானியும அதானியும டைாடைாவும இருப்பார்கள் எனப்த
அர்ததம. ்மக் இன இந்தியாவின உணலமயான சபாருள்
இந்தியாவின தனியார் கார்ப்ப்்ரடடுகளுக்கு அ்ரசு ்சலவை சசய்யும
எனபதுதான. சபாதுததுலற நிறுவைனஙகளின வைளர்ச்சி்யா, இந்திய
இலளஞர்களுக்கு ்வைலை வைாய்ப்புகலள உருவைாக்குவை்தா அதன
்ோக்கம இல்லை.
இதலன உறுதிப்படுததும வைலகயில் இனசனாரு சசய்திலயயும
இங்க பகிர்ந்து சகாள்ள ்வைணடும. தீர்மானிக்கப்படடை 126
விமானஙகளில் 36ஐ மடடும வைாஙகினால் மீதி 90ன கதிசயனன
எனறு ்கடபவைர்களுக்கு 110 விமானம வைாஙகும இனசனாரு
சடைணடைர் விடைப்படடுவிடடைது. அதில் ்பாடடியிடுபவைர் அதானி.
இவைர் ஸவீடைன ோடடு சாப் (Saab) நிறுவைனததுடைன கூடடு
உடைனபடிக்லக சசய்து ்பாடடியில் இருக்கிறார்.
விசா்ரலணக் கமிஷனகளிலிருந்தும வைழக்கிலிருந்தும மாடடிக்
சகாள்ளாமல் விஞ்ஞான பூர்வைமாக சசய்யப்படடு வைந்த ஊழலை
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சடடை ரீதியான கடடைததிற்கு எடுததுச் சசனறவைர் சபருலமலய ேமது
பி்ரதமர் ்மாடி தடடிச் சசல்கிறார்.
அ்ரசுக்கு ்தலவையான சகாள்முதலில் இலடைத த்ரகர்கலள
பயனபடுததி அவைர்களுக்கு கமிஷன சசனறு அது இனசனாரு
வைாய்க்கால் வைழியாக ஆளும கடசிக்குச் சசனறால் அங்க
இலடைதத்ரகர்கள் இருப்பதும, அவைர்களுக்கு பணம சசனறதும
சதாடைர்பாக இலடைதத்ரகர்களின கணக்கு வைழக்குகலளப் பார்ததால்
ஏ்தனும ஒரு குறிப்பு சதனபடும.






்பாபர்ஸ ஊழலில் பிட்கா-சமா்ரஸ்கா-சமாய்்னா
ப ா ல த யி ல் ஊ ழ ல் ப ண ம ச ச ன றி ரு க் கி ற து எ ன று
சவைளிப்பலடையாக சதரிந்தது.
சேயின ஹவைாைா ஊழலில் சேயின எனற ஹவைாைா த்ரகரின
லடைரியில் அதவைானி சபயர் வைருகிறது. அதுவும ோடகணக்கு
குறிப்்படு, மாதக்கணக்கு குறிப்்படு, வைருடைக்கணக்கு
கு றி ப் ் ப டு எ ன று மூ ன றி லு ம மு ்ர ணி ல் ை ா ம ல்
வைந்திருக்கிறது.
சஹா்ரா நிறுவைன ஊழலில் அவைர்களின லடைரியில் ்மாடியின
சபயர் வைருகிறது.

பினனது இ்ரணடும இந்திய சாடசிகள் சடடைப்படி லடைரிகள்
சாடசிகளாது எனற முந்லதய தீர்ப்பின அடிப்பலடையில் சாடசிகளாக
கருதாமல் ஊழல் ேலடைசபற்றதற்கு ஆதா்ரம இல்லை எனறு
நீதிமனறத தீர்ப்பு வைந்துவிடடைது.
ஆனால், தற்்பாலதய ஊழலில் இமமாதிரி பி்ரச்சலனகள்
இல்லை. இலடைதத்ரகர்கள் கிலடையாது, லடைரிக் குறிப்புகள்
கிலடையாது. என்வை, வைழக்கு சதாடுப்பதற்குக் கூடை முகாந்தி்ரம
கிலடையாது ஆனால் விலை முமமடைஙகு சகாடுக்கப்படடிருக்கிறது.
புதிய சடைணடைர், விதிமுலறகலள மீறி ஒரு நிறுவைனததிடைமிருந்து
மடடும சபறப்படடிருக்கிறது. சபாதுததுலற நிறுவைனதலத
கழடடிவிடடு அமபானி ஆப்சசட பார்டனர் ஆக ்சர்ததுக்
சகாள்ளப்படடிருக்கிறார்.
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இந்த ஏற்பாடலடை தசால்ட நிறுவைனதலத ஏற்றுக் சகாள்ள
லவைப்பதற்கு அவைர்கள் விமானததிற்கு முனபு ்பசிய விலைலயவிடை
மூனறு மடைஙகு சகாடுதது அதனால் அவைர்களுக்கு கிலடைக்கும உபரி
ைாப்ம அமபானியுடைன துவைஙகிய கூடடு நிறுவைனததின முதலீடைாக
வைருகிறது. ஒரு்வைலள அமபானியுடைன ஏற்படுததும கூடடு
நிறுவைனம வைழக்கம்பால் சீக்காளியானால் தசால்ட-க்கு ஒரு
ேஷடைமும வை்ரப்்பாவைதில்லை அவைர்கள் ஏற்கன்வை விற்ற 36
விமானஙகளில் சபற்ற ைாபததுடைன அவைர்கள் கணக்கு முடிவைதற்கு
பதில் சிறிதுகாைம கழிதது கணக்கு முடிகிறது எனறுதான அர்ததம.
ஒரு்வைலள அமபானி கூடடு சவைற்றிசபற்றால் தசால்ட-க்கு
்யாகமதான. ஆக, அமபானிக்கு புதிய முதலீடடு தளதலத
ஏற்படுததிக் சகாடுக்க அ்ரசு பணம சசல்கிறது எனறு அர்ததம. இது
ஊழல் இல்லையா? இது Cronyism இல்லையா?
பிட்கா-சமா்ரஸ்கா-சமாய்்னா அல்ைது த்ரகர் லடைரி எனறு
ம ா ட டி க் ச க ா ள் வை த ற் கு ப தி ை ா க அ ம ப ா னி யி டை ம ப ண ம
சபறுவைதற்காக்வை ்தர்தல் பததி்ரம (Electoral Bond) திடடைம வைந்தது.
அமபானி ஏ்தனும ஒரு வைஙகியிடைம 1,000 ்காடி சசலுததி ்தர்தல்
பததி்ரம வைாஙகிக் சகாள்வைார். அலத யாருக்காக வைாஙகியது எனறு
சசால்ை ்வைணடிய அவைசியமில்லை. அலத பா.ே.க.விற்கு
சகாடுக்கிறார் எனறு லவைததுக் சகாள்்வைாம. பா.ே.க.வும அலத
வைஙகியில் சசலுததி தஙகள் கணக்கில் வை்ரவு லவைததுக் சகாள்ளைாம.
அவைர்கள் ்தர்தல் கமிஷனுக்கு சமர்ப்பிக்க ்வைணடிய கணக்கில்
்தர்தல் பததி்ரம மூைமாக 1000 ்காடி வை்ரவு எனறு எழுதிவிடடைால்
்பாதும. அமபானியிடைமிருந்து 1000 ்காடி வை்ரவு எனறு எழுத
்வைணடிய அவைசியமில்லை.
Cronyismதலத வைளர்ப்பதற்கான கடடைலமப்புகலள சசய்துவிடடு
ப ண ம ச ப ற் ற ா ல் எ ந் த வை ழ க் ல க யு ம ச ந் தி க் க ் வை ண டி ய
அவைசியமில்லை. ஒரு விசா்ரலண சசய்வைதற்குக் கூடை முகாந்தி்ரம
இ ல் ல ை . கூ ட டு ப் ப ா ்ர ா ளு ம ன ற வி ச ா ்ர ல ண எ ன ற
்காரிக்லகசயல்ைாம எழுப்ப முடியாது. இவ்வைாறு ஊழல்
விஞ்ஞான பூர்வைமாக சசய்யும கடடைதலதக் கடைந்து சடடைரீதியாக
சசய்யும கடடைததுக்கு சகாணடு சசல்ைப்படடிருக்கிறது.
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ரமோடி அைசின் மரைப்பு ெடெடிகர்க்களும் இநது ெோளி்தழின்
புலனோயவும் இந்த ஊழரல மரைக்க அைசுத் ்தைப்பில் கூைப்படட
கூற்று்கள் அரனத்தும் வபோய என்று இநது ெோளி்தழின் புலனோயவு
வெளிப்படுத்துகிைது, அெற்றின் ேோைோம்ேம் என்ன என்று போர்க்கலோம்.
1. ஐக்கிய முறபோக்குக் கூடடணி அரசாஙகம் பேசிய்தைவிட
நாஙகள வி்ல கு்்றவாகப் பேசி முடித்பதைாம்

்மாடி அ்ரசு இவ்வைாறு சசால்வைது தவைறு எனபது ஏழு
்பர்அடைஙகிய இந்தியப் ்பச்சுவைார்தலதக் குழுவுக்குள் ேடைந்த
விவைாதததின மூைம சதரிய வைருகிறது. ஏழு ்பர் சகாணடை குழுவில்
மூவைர் தஙகளுலடைய எதிர்ப்புகலள பதிவு சசய்துள்ளனர். அவைர்களது
மறுப்புக் கடிததலத இந்து ோளிதழ் சவைளியிடடைது.
எந்த ஒரு சகாள்முதைாக இருந்தாலும சரி சகாள்முதல் சசய்யும
சபாருளின உணலம விலை எனனவைாக இருக்க ்வைணடும எனபலத
நிபுணர்குழு ஒனறு ஆய்வு சசய்து முடிசவைடுக்கும. அந்த விலைலய
ஆதா்ர விலை (Benchmark Price) எனறு அலழப்பார்கள். விலை
சதாடைர்பாக ்ப்ரம ்பசும ்பாது வைாஙகும த்ரப்பில் ஆதா்ர
விலைலய விடைக் குலறந்த விலையில் விற்பலனயாளல்ர ஏற்றுக்
சகாள்ள லவைக்க முயற்சிப்பார்கள். ஆதா்ர விலைலயவிடை மிக
அதிகமாக இருந்தால் சகாள்முதலை்ய ்ரதது சசய்வைார்கள்.
்ர்பல் விவைகா்ரததில் நிபுணர்குழு கணக்கிடடை சமாதத ஆதா்ர
விலை எனபது €506 ்காடி (ரூ 38,468 ்காடி) ஆனால் இறுதி
சசய்யப்படடை சமாதத விலை €787 ்காடி (ரூ 61,386 ்காடி). அதாவைது
்பசி முடிக்கப்படடை விலை ஆதா்ர விலைலய விடை 55.6% அதிகம.
விலைலய ்ப்ரம ்பசும முன எழுந்த சர்ச்லசயில் பாதுகாப்பு
அலமச்சர் தலையிடடு முதலில் ஆதா்ர விலைலய நிர்ணயம
சசய்யுஙகள் அதன பிறகு ்பச்சு வைார்தலதலய துவைஙகுஙகள் எனறு
அறிவுறுததினார் அதனடிப்பலடையி்ை்ய ஆதா்ர விலைலய நிபுணர்
குழு நிர்ணயிததது. எனினும இறுதி விலை ஆதா்ர விலைலயவிடை
55.6% அதிகம இருக்கும ்பாது பி்ரச்சலனலய பாதுகாப்பு அலமச்சர்
பி்ரதமர் தலைலமயிைான பாதுகாப்பு விவைகா்ரஙகளுக்கான
அலமச்ச்ரலவைக் குழுவிற்கு தள்ளி விடடைார். அவைர்கள் ஆதா்ர
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விலைலய புறக்கணிதது விடடு பிச்ரஞ்சு த்ரப்பு அ்ரசு சகாடுதத
விலைலய ஏற்றுக் சகாணடைனர்.
காஙகி்ரஸ அ்ரசாஙகம ்பச்சுவைார்தலதலய முடிக்காத நிலையில்
இவைர்கள் முடிவு சசய்த விலைலய காஙகி்ரஸ அ்ரசாஙகம விடடுச்
சசனறசபாழுது இருந்த விலைலய ஒப்பிடை முடியாது. நிபுணர் குழு
நிர்ணயிதத ஆதா்ர விலையுடைனதான ஒப்பிடை ்வைணடும. இது்வை
்பச்சுவைார்தலதக் குழுவில் மூவைர் சதரிவிதத எதிர்ப்புக்கு
அடிப்பலடை, அதனபடி அவைர்கள் எதிர்ப்லப பதிவுசசய்தனர். அந்த
ஆவைணதலத இந்து ோளிதழ் சவைளியிடடைது..

2. இராணுவ ககாளமுதைலில் ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் அ்ைத்து
ஓட்டக்ளயும் அ்டத்துவிடபடாம். ஊழல் ந்டகே்ற
வாயப்பே இல்்ல
்ர்பல் ஒப்பந்தததில் ஊழலுக்கு எதி்ரான அப்ராதஙகள்
சதாடைர்பான நிபந்தலனகள் நீக்கப்படடைன. அதாவைது, ்ராணுவைத
தளவைாடைஙகலள விற்கும நிறுவைனம இலடைதத்ரகர்களுக்கு பணம
சகாடுததா்ைா, ்வைறு முலற்கடுகளில் ஈடுபடடைா்ைா அவைர்கள்
மீது வைழக்கு சதாடை்ரைாம எனற நிபந்தலன அகற்றப்படடிருக்கிறது.
இதனால் தசால்ட நிறுவைனம முலற்கடுகளில் ஈடுபடடைால் அலதப்
ப ற் றி வி ச ா ரி த து நி வை ா ்ர ண ம ச ப று வை த ற் க ா ன வை ழி
மூடைப்படடிருக்கிறது.
பிச்ரஞ்சு தனியார் நிறுவைனஙகள் ஆயுதத தளவைாடைஙகள்
வைழஙகுவைதில் இலடைத த்ரகர்களுக்கு கமிஷன சகாடுப்பது ்பானற
ஊழல் ேடைவைடிக்லககளில் ஈடுபடுகினறன. இதற்கு முனனர் பிச்ரஞ்சு
ஸகார்பீன நீர்மூழ்கிக் கப்பல் இந்தியாவுக்கும ம்ைசியாவுக்கும
விற்றதில் ஊழல் அமபைமாகியிருக்கிறது.
இ ந் நி ல ை யி ல் , ஆ யு த த த ள வை ா டை ங க ள் வை ா ங கு வை தி ல்
இலடைதத்ரகர்கலளயும, ஊழலையும ஒழிததுக் கடடுவைதாக
பி்ரச்சா்ரம சசய்து வைரும ்மாடி அ்ரசு இந்த ஒப்பந்தததில் ஊழலுக்கு
எதி்ரான நிபந்தலனலய ்ரகசியமாக லகவிடடிருக்கிறது.
3. இரு நாடடு அரசுகளின் ஒப்ேநதைம் மூலம் இரு தைரப்பிைரும்
க்டப்பிடிக்க பவண்டிய்வ உறுதி கசயயப்ேடடதைால் வஙகி
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உத்தைரவாதைத்்தை ரத்து கசயது கணிசமாை ேணத்்தை மிசசம்
கசயபதைாம்.
தசால்ட நிறுவைனமும பி்ரானஸ அ்ரசும வைஙகி உதத்ரவைாதம
வைழஙக ்வைணடும எனற நிபந்தலனலய நீக்கியதன மூைம தசால்ட
நிறுவைனததுக்கு €57.4 ்காடி (ரூ 4,477 ்காடி) சசைவு குலறயும எனறு
இந்திய ்ப்ரம ்பசும குழு மதிப்பிடடிருக்கிறது. இதன மூைம 2016ல் ்மாடி அ்ரசு லகசயழுததிடடை ஒப்பந்தம தசால்டலடைப்
சபாறுததவைல்ர முந்லதய ஒப்பந்ததலத விடை €24.61 ்காடி (ரூ 1,919
்காடி) ஆதாயம சபறுவைதாக மாறியது. வைஙகி உதத்ரவைாதம வைழஙக
்வைணடும எனறு இந்தியத த்ரப்பு பிச்ரஞ்சு த்ரப்லப சதாடைர்ந்து
வைலியுறுததி வைந்திருக்கிறது. ஆனால், பிச்ரஞ்சு த்ரப்பு அலத
நி்ராகரிதது விடடைது. இந்திய அ்ர்சா விமானஙகளின விலைலய
கணக்கிடும ்பாது இந்த அமசதலத கணக்கில் எடுததுக் சகாள்ளாமல்
குலறந்த விலைக்கு ்பசி முடிதது விட்டைாம எனறு பி்ரச்சா்ரம
சசய்து வைருகிறது.
்மலும, பணதலத எஸக்்்ரா கணக்கு மூைம சசலுதத ்வைணடும
எனற நிபந்தலனயும லகவிடைப்படடைது. (எக்ஸ்்ரா கணக்கு எனபது
இந்த ்ப்ரததிற்காக பி்ரஞ்சு அ்ரசு வைஙகியில் துவைஙகப்படும தனிக்
கணக்கு. அதில் விமானததிற்கான பணதலத இந்தியா சசலுததும.
இந்தியாவின பணததிற்கு பி்ரஞ்சு அ்ரசாஙகம சபாறுப்சபடுக்கும)
அதாவைது விமானஙகள் வைருவைதற்கு கிடடைததடடை 2 ஆணடுகளுக்கு
முன்ப விமானஙகளுக்காக இந்திய சகாடுக்கும முன பணதலத
பி்ரானஸ அ்ரசின கணக்கில் சசலுததி விமானஙகள் சதாடைர்பான
அலனதது நிபந்தலனகளும நிலறவைலடைந்ததாக இந்திய அ்ரசு உறுதி
சசய்த பிறகு தசால்ட-க்கு பணதலத சகாடுக்க ்வைணடும எனற
ேலடைமுலற லகவிடைப்படடிருக்கிறது.

4. இநதியாவிறககன்்ற தைனிசசி்றப்ோை பதை்வக்ள கணக்கில்
ககாண்டு பமலதிக வசதிக்ள தைசால்ட நிறுவைத்திடம்
கேறப்றாம்
இதற்குள் ஒளிந்திருக்கும சூடசுமதலதப் பார்ப்்பாம. 2007ம
ஆணடு தசால்ட நிறுவைனம தனது விலைப்படடியலை சமர்ப்பிதத
சபாழுது எந்த ்மைதிக வைசதிகளும இல்ைாத ஒரு அடிப்பலடை
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விமானததின விலை €7.93 ்காடி (சுமார் ரூ 618 ்காடி). அததுடைன
முடிசவைடுப்பதற்கு தாமதமானால் ஒவ்சவைாரு ஆணடுக்கான விலை
உயர்வு 4%. என்வை, அந்த விலை சமர்ப்பிப்பினபடி 2011-ல் ஒரு
விமானததின விலை €10.08 ்காடி (ரூ 786 ்காடி) இந்தியாவுக்கான
தனிச்சிறப்பான ்மைதிக வைசதிகளுக்கான சமாததக் கடடைணம €140
்காடி (சுமார் ரூ 10,920 ்காடி). இது 126 விமானஙகளுக்கும ்சர்தத
கடடைணம. அதாவைது ஒரு விமானததுக்கு €1.11 ்காடி (ரூ 86.58 ்காடி).
என்வை, பலழய காஙகி்ரஸ அ்ரசு ்பசி லவைதததின அடிப்பலடையில்
ஒரு விமானததுக்குக் சகாடுததிருக்க ்வைணடிய விலை €11.09 ்காடி
(ரூ 865.02 ்காடி).
2016-ல் ்பச்சுவைார்தலத ேலடைசபற்ற சபாழுது 9% சதவீத கழிவு
சபறப்படடு ஒரு விமானததுக்கான விலை €10.08 ்காடியிலிருந்து
(ரூ 786 ்காடி) €9.17 ்காடியாகக் (ரூ 715 ்காடி) குலறக்கப்படடைது.
அ்த ்ே்ரததில் இந்தியாவுக்கான தனிச்சிறப்பான வைசதிகளுக்காக
சமர்ப்பிதத விலை €140 ்காடி (சுமார் ரூ 10,920 ்காடி)யிலிருந்து
€130 ்காடி (ரூ 10,140 ்காடி)யாகக் குலறக்கப்படடைது. ஆனால் இது
126 விமானஙகளுக்குப் பதிைாக இது 36 விமானஙகளின விலையில்
்சர்க்கப்படடைது. என்வை இந்த வைலகயில் ஒரு விமானததின விலை
(9.17+3.61) €12.78 ்காடி (715 + 282 = 997 ்காடி). அதாவைது காஙகி்ரஸ
அ்ரசு ்பசிய விலைலய விடை இது €1.69 ்காடி (ரூ 132 ்காடி) அதிகம.
ஆக ்மாடி அ்ரசாஙகம ஒரு விமானததிற்கான விலையாக ரூ
865.02 ்காடிக்குப் பதிைாக ரூ 997 ்காடி விலை சகாடுததலத விலை
குலறத்தாம எனறு மார்தடடிக் சகாள்கிறது.
என்வைதான இந்த உயர்லவை இந்திய ்பச்சுவைார்தலதக் குழுவில்
இடைம சபற்றிருந்த மூவைர் கடுலமயாக எதிர்ததனர். எனினும அ்த
குழுவில் உள்ள மற்ற ோல்வைர் எதிர்க்கவில்லை. ஆக 4க்கு 3 எனற
சபருமபானலம அடிப்பலடையில் பரிந்துல்ர சமர்ப்பிக்கப்படடைது.
இது ்பால் கருத து ்வைறுபா ட டுடைன சமர்ப்பிக்கப்படும
அறிக்லகயின மீதான முடிலவை எடுக்கும அதிகா்ரம பாதுகாப்பு
அலமச்ச்ரால் தலைலம தாஙகப்படும ்ராணுவை சகாள்முதல்
குழுவிற்கு உணடு. ஆனால் ேமது பாதுகாப்பு அலமச்ச்்ரா
அ ப் ப டி ் ய அ ல த பி ்ர த ம ்ர ா ல் த ல ை ல ம த ா ங க ப் ப டு ம
பாதுகாப்புக்கான அலமச்ச்ரலவை குழுவிடைம முடிலவை தள்ளிவிடடைார்.
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பி்ரதமரும எதிர்ப்லப புறக்கணிதது பரிந்துல்ரலய ஏற்றார்.
இ ல த க் கூடை ச ரி ஏ ் த ா ஒ ரு க ரு த து வி த தி ய ா ச ம எ ன று
விடடுததள்ளைாம எனறால் அதற்குள் ்வைறு ஒரு விஷயம
ஒளிந்திருக்கிறது. ஆம ்ர்பல் விமான சகாள்முதல் விவைகா்ரததில்
இ து ் ப ா ன று ப த து பி ்ர ச் ச ல ன க ள் எ ழு ந் த ன . ச ச ா ல் லி
லவைததாற்்பால் அததுலண பி்ரச்சலனகளும 4க்கு 3 எனற
சபருமபானலம அடிப்பலடையில் தீர்மானிக்கப்படடைது. அதுவும
எதிர்ப்பு சதரிவிக்கும மூவைரும ஒவ்சவைாரு பி்ரச்சலனயிலும அ்த
ேபர்களாக இருந்தது வியப்பானது. இந்தியாவுக்கான தனிச்சிறப்பான
்மைதிக வைசதிகள் குறிதது விவைாதிக்கப்படைக் கூடைாது எனறு ்மாடி
அ்ரசு கூறுகிறது. ஆனால் இந்தியாவுக்கான தனிச்சிறப்பான ்மைதிக
வைசதி எனபது தசால்ட நிறுவைனததிற்கு அதிகவிலை சகாடுப்பதற்கான
ஒரு வைழி எனபது மடடும உறுதியாக சதரிகிறது.

5. பிரதைமர் அலுவலகத்திறகும் இநதை ஒப்ேநதைத்திறகும் கதைாடர்பு
கி ் ட ய ா து . இ ரு ந ா ட டு அ தி ே ர் க ள எ ன் ்ற மு ் ்ற யி ல்
நாடுகளுக்கி்டயிலாை வணிக ஒப்ேநதைம் என்்றளவில் மடடும்
பிரதைமர் அலுவலகம் நின்றுவிடடது. ராணுவ அ்மசசகம்
சுதைநதிரமாக கசயல்ேடடு பேரத்்தை முடித்தைது. 7 நேர் ககாண்ட
வல்லுைர் குழுவின் முடிவின் அடிப்ே்டயிபலபய இநதை
பேரத்தின் எல்லா அம்சஙகளும் தீர்மானிக்கப்ேடடது.
இந்தப் ்ப்ரம ேடைந்து வைந்த காைததில் பாதுகாப்புத துலற தான
ேடைததும ்ப்ரததுக்கு இலணயாக பி்ரதமரின அலுவைைகம ்ப்ரம
ேடைததி வைந்ததற்கு கடும எதிர்ப்பு சதரிவிததிருக்கிறது. இது
பாதுகாப்பு அலமச்சகமும இந்திய ்ப்ரம ்பசும குழுவும ்ப்ரம
்பசும வைலிலமலய குலறக்கிறது எனறு அலத எதிர்ததிருக்கிறது.
இது ேவைமபர் 24, 2015 ்ததியிடடை ஒரு கடிதததில் அப்்பாலதய
ப ா து க ா ப் பு த து ல ற அ ல ம ச் ச ர் ம ் ன ா க ர் ப ா ரி க் க ரு க் கு
அனுப்பப்படடிருக்கிறது.
ஆனால், 2018 அக்்டைாபரில் உச்சநீதிமனறததில் ்மாடி அ்ரசு
தாக்கல் சசய்த மனுவில் ்ர்பல் விமான ்ப்ரததில் விமானப் பலடை
துலணத தளபதியின தலைலமயிைான 7 ்பர் சகாணடை குழு
ஈடுபடடைது எனறு மடடு்ம சசால்ைப்படடிருந்தது. பி்ரதமர்
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அலுவைைகம ேடைததிய ்ப்ரஙகள் பற்றி குறிப்பிடைவில்லை.
பி்ரதமர் அலுவைைகததின இலணச் சசயைாளருடைன ேடைந்த
்பச்சுவைார்தலதயின அடிப்பலடையில் தாஙகள் வைஙகி உதத்ரவைாதம
த்ர ்வைணடியதில்லை எனறு பிச்ரஞ்சு த்ரப்பு இந்திய ்பச்சுவைார்தலத
குழுவிடைம கூறியிருக்கிறது. இது பாதுகாப்பு அலமச்சகம எடுதத
நிலைப்பாடடுக்கு மு்ரணாக இருந்திருக்கிறது
என்வை, ்மாடி அ்ரசு சசால்வைதற்கு மாறாக ்ர்பல் ்ப்ரததில்
நிபுணர்கள் குழு மடடுமினறி பி்ரதமர் ்மாடியின ்ே்ரடி
கடடுப்பாடடில் சசயல்படடை அதிகாரிகளும இலணயாக
ஈடுபடடிருக்கினறனர்.

7. ஒப்ேநதைம் ்ககயழுத்தைாை பதைதிக்கும் விமாைஙக்ள சப்்ள
கசயயும் பதைதிக்கும் இ்டயிலாை இ்டகவளி கணிசமாக
கு்்றக்கப்ேடடது
ஏழு ்பர் சகாணடை ்பச்சுவைார்தலத குழுவில் இடைமசபற்றிருந்த
3 துலறசார் நிபுணர்களான பாதுகாப்புத துலற அதிகாரிகள், 36 ்ர்பல்
விமானஙகளுக்கான புதிய ஒப்பந்ததலத முழுலமயாக ஆய்வு சசய்த
பிறகு புதிய ஒப்பந்தம முந்லதய 126 விமானஙகளுக்கான
ஒ ப் ப ந் த த ல த வி டை ் ம ம ப ட டை நி ப ந் த ல ன க ல ள
சகாணடிருக்கவில்லை எனறு முடிவு சசய்தனர். குறிப்பாக, இந்த 36
விமானஙகளில் முதலில் வை்ரவிருக்கும 18 விமானஙகலள
அனுப்புவைதற்கான ்ததி கூடை முந்லதய ஒப்பந்தததினபடி தயார்
நிலையில் வைாஙகப்படைவிருந்த 18 விமானஙகலள சபறுவைதற்கான
்ததிக்கு பிந்தியதாக்வை இருந்தது. இந்த மூனறு நிபுணர்களின
கடிதம ்பச்சுவைார்தலதகளின முடிவுக்குப் பிறகு ேூன 1, 2016 அனறு
விமானப் பலடை துலணத தளபதிக்கு அனுப்பபடடிருக்கிறது.
புதிய விமானஙகள் அவைச்ரமாக ்தலவைப்படடைதால் ்மாடி புதிய
ஒப்பந்தம பற்றிய அறிவிப்லப பாரிசில் சவைளியிடடைார் எனறு
மததிய அ்ரசு உச்சநீதிமனறததில் சதரிவிததிருக்கிறது.. பாதுகாப்புத
துலற அலமச்சக நிபுணர்களின கடிதததில், பலழய ஒப்பந்தததில் 18
தயார் நிலை விமானஙகள் ஒப்பந்தம ்பாடைப்படடை ோளிலிருந்து 36
முதல் 48 மாதஙகளுக்குள் அனுப்பப்படடு விடும. புதிய ஒப்பந்த்மா
36 முதல் 53 மாதஙகள் காைம பிடிக்கும எனறு குறிப்பிடுகிறது.
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்மலும, இந்தியாவுக்கான தனிச்சிறப்பான 13 அமசஙகள் ஏப்்ரல்
2022-க்குப் பிறகு ஒப்பந்தம லகசயழுததிடைப்படடை 67 மாதஙகளுக்குப்
பிறகுதான படிப்படியாக வைழஙகப்படும. இந்த 36 விமானஙகலளயும
குறிப்பிடடை காைததில் உற்பததி சசய்து தருவைதற்கு தசால்ட
நிறுவைனததின உற்பததி சகாள்திறன ்பாதுமானதாக இல்லை
எனறும நிபுணர்கள் எதிர்ப்பு சதரிவிததிருக்கினறனர்.
ரபேல் போர்விமாை ககாளமுதைல் சம்ேநதைமாக சி.ஏ.ஜி அறிக்்க

ேமது ோடடில் அ்ரசின சசைவினஙகலள தணிக்லக சசய்து
அறிக்லககள் தயாரிக்கும சு்யச்லசயான அலமப்பு தலைலம
தணிக்லக அலமப்பாகும. ஆஙகிைததில் இலத Comptroller and Auditor General of India எனறும சுருக்கமாக சி.ஏ.ஜி (CAG) எனறும
அலழக்கிறார்கள். காஙகி்ரஸ ஆடசி காைததில் 2G அலைக்கற்லற
ஒதுக்கீடடில் ரூ 1.76 ைடசம ்காடி ஊழல் எனறு பா.ே.க குற்றம
சாடடுவைதற்கு அடிப்பலடையாக இருந்தது அப்்பாலதய சி.ஏ.ஜி
அறிக்லகதான எனபது குறிப்பிடைததக்கது.
சி.ஏ.ஜி அலுவைைகம அ்ரசின ஒவ்சவைாரு முக்கியமான சசைவு
ேடைவைடிக்லகலயயும தணிக்லக சசய்து தயாரிக்கும அறிக்லக
சபாதுக் கணக்கு குழுவுக்குச் சசல்லும. சபாதுக்கணக்குக் குழு (Public Account Committee - PAC) எனபது பா்ராளுமனற உறுப்பினர்கலளக்
சகாணடை குழு. இதன தலைவை்ராக எதிர்க்கடசித தலைவைர் இருப்பார்.
சபாதுக்கணக்குக் குழு சி.ஏ.ஜி அறிக்லகயின மீது எடுக்கப்படை
்வைணடிய ்மல் ேடைவைடிக்லககள் பற்றி தனது அறிக்லகலய அ்ரசுக்கு
அனுப்பும. அ்ரசு அதன ்மல் எடுக்கப்படடை ேடைவைடிக்லககலள
பா்ராளுமனறததில் தாக்கல் சசய்ய ்வைணடும.
சி.ஏ.ஜி ஒரு சு்யச்லசயான அலமப்பு முலற. சி.ஏ.ஜி அலமப்பில்
பணியாற்றும ஊழியர்கள் அ்ரசு ஊழியர்களாக கருதப்படடைாலும
அவைர்கள் இந்திய சபாது நிதியததிலிருந்து (Consolidiated Fund of India)
்ே்ரடியாக சமபளம சபறுபவைர்கள். சி.ஏ.ஜி அலமப்புமுலறலய
ப்ராமரிப்பதற்கு ஆகும சசைவிற்கு பா்ராளுமனற ஒப்புதல்
்தலவையில்லை. சி.ஏ.ஜி அதிகாரிகள் தனியாக Indian Audit and Account
Service (ஐ.ஏ.ஏ.எஸ) எனற ஐ.ஏ.எஸ ்பானற ்தர்வில் சதரிவு
சசய்யப்படுபவைர்கள். இவைர்கள் பணிகளில், விதிமுலற சசயல்பாடடு
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தணிக்லக (Compliance Audit), கணக்கு வைழக்கு தணிக்லக (Financee
Audit), திடடை ்ோக்க சசயல்திறன தணிக்லக (Performance Audit)
்பானறலவை அடைஙகும. எனினும, ேலடைமுலறயில் சி.ஏ.ஜி.லய
நியமிப்பதிலிருந்து அதன அலுவைைகஙகளுக்கான அனறாடை
்தலவைகலள நிலறவு சசய்வைது வைல்ர மததிய அ்ரலச சார்ந்திருப்பதால்
இது மததிய அ்ரசின ஒரு துலறயாக சுருஙகி ்பாய் இருக்கிறது.
எ ன ் வை இ வை ர் க ள் அ ்ர சி ன ல க மு று க் க ல் ( A r m T w i s t i n g )
ேடைவைடிக்லககளுக்கு எளிதில் பலியாகக் கூடியவைர்க்ள.
சி.ஏ.ஜி ரூ 95,000 ்காடி மதிப்பிைான 11 ்ராணுவை தளவைாடை
சகாள்முதல் ேடைவைடிக்லககலள தணிக்லக சசய்து பிப்்ரவைரி மாதம
தனனுலடைய அறிக்லக எண 3/2019ஐ சவைளியிடடைது. இந்த 11
சகாள்முதல் ேடைவைடிக்லககளில் ்ர்பல் ்பார் விமான சகாள்முதலும
ஒனறு. ்ர்பல் ்பார்விமானக் சகாள்முதல் முக்கியமான ்ராணுவை
்ரகசியமாக கருதப்படுவைதால் அதன நிதிவிவைகா்ரஙகலள தணிக்லக
சசய்யக் கூடைாது எனறும தணிக்லக அறிக்லகயில் நிதிவிவைகா்ர
அமசஙகலள நீக்கி விடடு சவைளியிடுஙகள் எனறும பாதுகாப்பு
அலமச்சகததிலிருந்து சி.ஏ.ஜி.க்கு நிபந்தலன விதிக்கப்படடைது.
அதனபடி சி.ஏ.ஜி கணக்குவைழக்கு ப்ராமாரிப்பு தணிக்லக
அமசஙகலள அறிக்லகயில் ்சர்க்கவில்லை.
இவைர்களுக்கு ேலடைமுலறயில் கிலடைதத அனுமதி திடடை ்ோக்க
சசயல்பாடடு தணிக்லக மடடு்ம. ்ராணுவை ்ரகசியம எனற சபயரில்
சி.ஏ.ஜி.யின லககள் கடடைப்படடைன. ்ர்பல் தவிர்தத மற்ற 10 பதது
்ராணுவை சகாள்முதல் ்ப்ரஙகளுக்கு இந்தக் கடடுப்பாடுகள்
கிலடையாது. எனறால், ்ர்பலுக்கு மடடும எனன சிறப்பான ்ராணுவை
்ரகசியம எனற ்கள்வி எழுகிறது. இருப்பினும அ்ரசரின
ஒடுக்குமுலறக்குள் சிக்கிக் சகாணடை புைவைன தான எழுதும
கவிலதயில் பூடைகமாக அ்ரசனின அததுமீறல்கள் பற்றி பதிவு
சசய்வைலதப் ்பால் சி.ஏ.ஜி அறிக்லகயில் அறிந்்தா, அறியாம்ைா
் ம ா டி அ ்ர சி ன தி ல் லு மு ல் லு க ல ள ப் ப ற் றி ய வி ப ்ர ங க ள்
ஒளிந்திருப்பலத ோம காணைாம. இந்த அறிக்லகக்குள் பூடைகமாக
ஒளிந்திருக்கும அமசஙகலள ்தடி எடுததுப் பார்க்கும ்பாது பை
பூதஙகள் கிளமபுகினறன.
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இ ந் த அ றி க் ல க யி ல் 1 1 ச க ா ள் மு த ல் ே டை வை டி க் ல க க ள்
படடியலிடைப்படுகினறன. ஒவ்சவைாரு சகாள்முதலும எவ்வைளவு
மதிப்பு எனறு படடியலிடைப்படுகிறது ஆனால் ்ர்பல் சகாள்முதல்
மடடும BXX எனறு ்பாடைப்படடிருக்கிறது. அவைச்ர நிலை காைததில்
ஆஙகாங்க கறுப்பு வைணணம்பாடடு சசய்திததாள்கள் தணிக்லக
சசய்யப்படடைது நிலனவுக்கு வைருகிறது. தணிக்லகயறிக்லகக்கு
தணிக்லக. எனினும சமாதத சகாள்முதல் ரூ 95,000 ்காடி
்பாடடிருப்பதால் மற்ற சகாள்முதல்களின சமாததத சதாலகலய
இதிலிருந்து கழிததால் ்ர்பல் சகாள்முதல் ரூ 60,576.54 ்காடி எனறு
சதளிவைாகத சதரிகிறது. இலத ோம அந்த அறிக்லகயின அடடைவைலண
எண 1.1ல் காணைாம. (இந்தத சதாலக ஒரு விமானததுக்கு ரூ 997
்காடி எனற கணக்லக விடை 1.5 மடைஙகாக இருப்பலத கவைனிக்கைாம.
இது ்பானற பை விளக்கம இல்ைாத மர்மஙகள் நிலறந்ததாக்வை
இந்த ்ர்பல் ்ப்ர ஊழலை ்மாடி அ்ரசு ப்ராமரிக்கிறது)
1. இந்தியாவுக்கான தனிச்சிறப்பான ்மைதிக வைசதிகள் எனறு
சசால்ைப்படுபலவை ஆ்ரமபம முத்ை இந்திய விமானப்பலடை
வைாஙக ்வைணடிய விமானஙகளில் இருக்க ்வைணடியதாக
வைல்ரயறுததலவைதான. அலவை தசால்டடுக்கு ்வைணடுமானால்
் ம ை தி க வை ச தி க ள ா க இ ரு க் க ை ா ் ம த வி ்ர , இ ந் தி ய
வி ம ா ன ப் ப ல டை ல ய ச ப ா று த த வை ல ்ர அ ல வை
அடிப்பலடையானலவை.
இ ந் த அ ம ச ங க ள் ச த ா ழி ல் நு ட ப ரீ தி ய ா க ஏ ற் க ன ் வை
பயனபாடடில் இருப்பலவை. பல்்வைறு விமான நிறுவைனஙகள்
தமது விமானஙகளில் ்சர்ததிருப்பவைலவை. 2007-ம ஆணடு
காஙகி்ரஸ அ்ரசு ்ர்பல் விமானதலத வைாஙகுவைதாக முடிவு சசய்த
ேலடைமுலறயில் இது சதாடைர்பாக ்கள்வி எழுப்பியிருக்கும
சி.ஏ.ஜி, ்மாடி அ்ரசு பி்ரானசுடைன ்பாடடுக் சகாணடை
ஒப்பந்தததிலும இ்த சதாழில்நுடபஙகளுக்கு இந்தியாவுக்கான
சிறப்பு ்மைதிக வைசதிகள் எனற சபயரில் கூடுதல் பணம
ச க ா டு க் க ப் ப டு வை து ப ற் றி ் க ள் வி எ ழு ப் ப வி ல் ல ை .
இவைற்றுக்காக ஏன இந்தியா €130 ்காடி (ரூ 10,140 ்காடி)
கூடுதல் பணம சகாடுக்க ்வைணடும எனபலதயும சி.ஏ.ஜி தனது
தணிக்லகயில் பரிசீலிக்கவில்லை.
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இவ்வைளவு பணம சகாடுதது வைாஙகப்படும தனிச்சிறப்பான
்மைதிக வைசதிகளின சதாழில்நுடபம (அறிவுசார் சசாததுரிலம)
இந்தியாவுக்கு த்ரப்படுமா எனபது பற்றி ்மாடி அ்ரசின
ஒப்பந்தம எதுவும சசால்ைவில்லை. அலதப் பற்றி சி.ஏ.ஜி
அறிக்லகயும ்பசவில்லை.
2. பலழய சடைணடைல்ர ்ரதது சசய்த மார்ச் 27, 2015-லிருந்து 15
ே ா ட க ளு க் கு ள் ள ா க ் வை ப ா ரி சி ல் பு தி ய ஒ ப் ப ந் த ம
்பாடைப்படடிருக்கிறது (ஏப்்ரல் 10, 2015). இதற்குள் பாதுகாப்புத
து ல ற ச க ா ள் மு த ல் ச க ா ள் ல க க் க ா ன வி தி மு ல ற க ள்
அலனதலதயும பினபற்றுவைது எப்படி உறுதி சசய்யப்படடைது
எனறு சி.ஏ.ஜி அறிக்லக பரிசீலிக்கவில்லை
3. புதிய ஒப்பந்தம 2013-ம ஆணடில் உருவைாக்கப்படடை
பாதுகாப்புத துலற சகாள்முதல் சகாள்லகலய மீறியிருக்கிறதா
எனறு பரிசீலிக்கவில்லை.
4. ஆப்சசட ஒப்பந்ததலத ்ரதது சசய்து அனில் அமபானிலய
ஆப்சசட பார்டன்ராக ்சர்ததுக் சகாணடைது பற்றி சி.ஏ.ஜி
பரிசீலிக்கவில்லை.
5. வைஙகி உதத்ரவைாதம சதாடைர்பான விலை விப்ரஙகலளயும,
இந்தியாவுக்கான தனிச்சிறப்பான ்மைதிக வைசதிகளுக்கான
சசைவு 126 விமானஙகளுக்கு பதிைாக 36 விமானஙகளுக்கு
பகிர்ந்தளிக்கப்படுவைது பற்றியும சி.ஏ.ஜி பரிசீலிக்கவில்லை.
்மலும, இந்துஸதான ஏ்்ராோடடிக்ஸ நிறுவைனததுக்கு
சதாழில்நுடபதலத வைழஙகுவைது ்ரதது சசய்யப்படடைது
குறிததும பரிசீலிக்கவில்லை.
6. காஙகி்ரஸ ஆடசியில் 2007-ம ஆணடு எந்த விமானதலத
்தர்ந்சதடுப்பது எனபதற்கு பினபற்றப்படடை ேலடைமுலறலய
சி.ஏ.ஜி ஆழமாக ஆய்வு சசய்திருக்கிறது. ஆனால், 2015-ல்
்மாடி அ்ரசு பி்ரானஸ அ்ரசுடைன ்பாடடுக் சகாணடை
ஒப்பந்தததுக்கு பினபற்றிய ேலடைமுலறலயப் பற்றி மவுனம
சாதிததிருக்கிறது.
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இருப்பினும சி.ஏ.ஜி அறிக்லக தனது வை்ரமபுக்குள் நினறு பை
்கள்விகலள எழுப்பியிருக்கிறது.
்ர்பல் ்பார் விமானம சகாள்முதல் சமபந்தமாக இந்தியாவிற்கும
பி்ரானஸிற்கும இலடையிைான இருோடடு ஒப்பந்தம எனபது ேமது
்ராணுவை தளவைாடை சகாள்முதல் சகாள்லகலய மீறுவைதாகும. ்ராணுவை
தளவைாடை சகாள்முதல் சகாள்லகயின படி இறுதி சசய்யப்படடை
நிறுவைனஙகளிடைம முனசமாழிவு ்வைணடு்காள் ்கா்ரப்படடைது.
(Request for Proposal). அலவை பரிசீலிக்கப்படடு இரு நிறுவைனஙகள்
இறுதியாக்கப்படடைன. எனினும ஏற்கன்வை சபறப்படடை.
முனசமாழிவு ்வைணடு்காலள ்ரதது சசய்துவிடடு புதிதாக
்பாடைப்படடை இருோடடு ஒப்பந்தம விதிமுலறகலள மீறிய சசயல்
எனகிறது சி.ஏ.ஜி அறிக்லக.
அடுதது சி.ஏ.ஜி எழுப்பும ்கள்வி எனபது இந்தியாவிற்கான
சிறப்பு ்மைதிக வைசதிகள் (India Specific Enhancement) அமசஙகள்
சமபந்தமானது. 2007ம ஆணடு சவைளியிடைப்படடை விற்பலன ஆவைண
் வை ண டு ் க ா ளி ல் வி ம ா ன ப் ப ல டை த ய ா ரி த த ச க ா ள் மு த ல்
சதாழில்நுடப ்தலவை ஆவைணததினபடி விமானஙகள் 14 த்ர
அமசஙகலள சகாணடிருக்க ்வைணடும. (Air Staff Quality Requirement)
இந்த 14 த்ர அமசஙகலளயும உள்ளடைக்கிய முன லவைப்புகலளததான
்பாடடியிடும நிறுவைனஙகள் வைழஙகியிருக்க ்வைணடும. எனினும
தசால்ட நிறுவைனம இந்த 14 த்ர அமசஙகளில் 8 அமசஙகலள மடடும
பூர்ததி சசய்வைதாக அறிவிததது. அவைற்லற இந்தியாவிற்கான
த னி ச் சி ற ப் ப ா ன ் ம ை தி க வை ச தி க ள் வி ல ை யி ல் கூ டு த ல்
கடடைணதலதக் ்காரியது. இக்கடடைணமான விமானததின
வி ல ை க் கு ள் உ ள் ள டை க் க ப் ப ட டி ரு க் க ் வை ண டு ம . அ ப் ப டி
உள்ளடைக்கப்படடிருந்தால் அந்நிறுவைனததின விமான விலை எனபது
அதிகமாகப் ்பாய் ்பாடடியில் ்தால்வியுற்றிருக்கும. அலத
தவிர்ப்பதற்காக த்ர அமசஙகலள சம்ரசம சசய்து சகாணடு ்ர்பலின
விலைலய மற்றவைர்களுக்கு இலணயாக இடடுக்கடடி கணக்குக்
காடடினர் எனறு சி.ஏ.ஜி அறிக்லக குற்றம சாடடுகிறது. என்வை
்மாடி அ்ரசு ்காருவைலதப் ்பால் €140 ்காடி யூ்்ராவிலிருந்து €130
்காடி யூ்்ராவைாக இந்தியாவிற்கான தனிச்சிறப்பான ்மைதிக வைசதி
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கடடைணதலத குலறத்தாம எனற வைாத்ம ஒடடுசமாததமாக
அடிபடடுப் ்பாய்விடுகிறது.
இந்து ோளிதழின புைனாய்வின படி 126 விமானஙகளுக்கு
இந்தியாவிற்கான தனிச்சிறப்பான ்மைதிக வைசதிகளுக்கான யூ்்ரா
€140 ்காடி எனபலத €130 ்காடியாக குலறததது €10 ்காடி
கடடைணக் குலறப்பு ்பால் ்தானறினாலும அது உணலமயில் ஒரு
விமானததிற்கு €1.11 ்காடியிலிருந்து €3.61 ்காடியாக
உயர்ததப்படடிருக்கிறது. இலதச் சுடடிக் காடடும சபாழுது
ஒடடுசமாதத €130 ்காடி யூ்்ராவும ்தலவையில்ைாமல்
முலற்கடைாக சசலுததப்படடை கடடைணம எனறு சி.ஏ.ஜி அறிக்லக
கூறுகிறது.
முனசமாழிவு ்வைணடு்காளில் ்கா்ரப்படடை 14 த்ர அமசஙகளில்
8 அமசஙகலள மடடும பூர்ததி சசய்வைதாகவும மீதி 6 அமசஙகலள
பினனாளில் பூர்ததி சசய்தால் ்பாதும எனறு இந்திய விமானப்பலடை
கூறியிருக்கிறது. இதன சபாருள் அந்த 6 அமசஙகள் உடைனடித
்தலவையில்ைாதலவை. என்வை அலவை நீக்கப்படடை பின்ப மற்ற
நிறுவைனஙகளின விலையுடைன ஒப்பிடைப்படடிருக்க ்வைணடும.
என்வை தசால்ட நிறுவைனததிற்கு சாதகம சசய்வைதற்கான முலற்கடு
இது எனறு சி.ஏ.ஜி அறிக்லகயின 130-131ம பக்கம பக்கஙகளில்
கூறப்படடுள்ளறுகிறது.
2012-ம ஆணடில் இரு நிறுவைனஙகள் இறுதிப்படுததப்படடை
நி ல ை யி ல் வி ம ா ன ப் ப ல டை ் க ா ரி ய 1 4 த ்ர அ ம ச ங க ல ள
உள்ளடைக்கியிருக்கினறனவைா எனபலத மதிப்பீடு சசய்ததில்
வைழஙகுவைதில் முலறயான ஆய்வு இல்லை எனற புகார் எழுகிறது.
இலத விசாரிக்க அனலறய பாதுகாப்பு அலமச்சர் ஏ.்க. அந்்தானி
ஒரு குழுலவை ேூன 2012ல் நியமிக்கிறார். அந்தக் குழுவைானது
முலற்கடுகள் ேடைக்கவில்லை எனறு கூறினாலும மீணடும ஆய்வு
சசய்யுஙகள் எனறு திருப்பி அனுப்பிவிடடைார். அக்குழுவைானது
மீணடும ஆய்வு சசய்து முலற்கடு ேடைந்திருப்பலத உறுதி சசய்து
முனசமாழிவு ்வைணடு்காலள்ய ்ரதது சசய்ய ்வைணடும எனறு
27-3-2015ல் எனறு பரிந்துல்ர சசய்ததாக அறிக்லகயின 125-வைது
பக்கம கூறுகிறது.
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தற்காப்பு தயார்நிலைலய உறுதிப்படுதத 126 ்பார் விமானஙகள்
்தலவை எனறு சமர்ப்பிக்கப்படடை ஆய்வைறிக்லகயின அடிப்பலடையில்
்கா்ரப்படடை ஆ்ைாசலன சமர்பிப்பு ்வைணடு்காலள மீறி 36 ்பார்
விமானஙகள் மடடும வைாஙகுவைதாக எடுதத முடிவைானது ்பார்
விமான சகாள்முதலின அடிப்பலடைலய்ய ்கள்விக்குள்ளாக்குகிறது
எனறு அறிக்லகயின 126-ம பக்கததில் சுடடிக்காடடைப்படுகிறது.
அ்ரசின நிபந்தலனப் படி, நிதிசமபந்தமான தணிக்லக பக்கஙகள்
மலறக்கப்படடுவிடடைதால் அதில் எனன எழுதப்படடிருக்கிறது
எனறு சதரியாது. எனினும சி.ஏ.ஜி அறிக்லகயில் ஊழல் ேடைந்தாக
கூறவில்லை எனறு ்மாடி அ்ரசு மார்தடடிக் சகாணடிருக்கிறது.
உசச நீதிமன்்ற வழக்கு

ேமது ோடடின அ்ரசியல் அலமப்புச் சடடைததினபடி தணிக்லகத
து ல ற ல ய ப் ் ப ா ் ை ் வை நீ தி த து ல ற யு ம சு ் ய ச் ல ச ய ா ன
அலமப்பாகும. இதுவும ேமது ேனோயகததின சரிபார்ப்பு சமநிலை
அலமப்புமுலறயின (Check and Balance System) அஙகம.
தணிக்லகததுலறக்கு உள்ளது ்பானறு இதற்கும பி்ரச்சலனகள்
ஏ்ராளம. எனினும நீதிததுலறயானது தணிக்லகத துலற்பால்
மக்கள் கணணில் படைாமல் சசயல்படும அலமப்பல்ை. மக்களுக்கு
மிகவும சேருக்கமான அலமப்பாகும. இனசனாருபுறம நீதிததுலற
வைழஙகும தீர்ப்புகள் சடடைமாவைதால், மக்கலள ஒடுக்கும சடடைஙகலள
சடடைமனற பா்ராளுமனறஙகளில் நிலற்வைற்ற இயைாத்பாது
அலவை நீதிததுலறத தீர்ப்புகள் மூைமாக சடடைஙகளாகி விடுகினறன.
நீதிததுலற அல்ைல்படும மக்களுக்கு ஆறுதல் சகாடுக்கும
அலமப்பாக சிை ்ே்ரஙகளில் பயனபடும ்பாது, மறுபுறம
அவைர்கலள ஒடுக்கும கருவியாகவும நீதிததுலறலய ஆளும வைர்க்கம
பயனபடுததி வைருகிறது.
ேமது ோடடில் ேலடைசபற்ற மாசபரும ஊழல்கள் நீதிமனறம
சசனறது ்பானறு ்ர்பல் ்ப்ர ஊழல் சதாடைர்பான வைழக்கும
உச்சநீதிமனறம சசனறது. இமமுலற அது ஒரு சபாதுேை வைழக்காக
2018-ம ஆணடு சதாடுக்கப்படடைது. சபாதுேை வைழக்லக தாக்கல்
சசய்தவைர்கள் அபியான கடசிலயச் ்சர்ந்த பி்ரசாந்த பூஷன,
முனனாள் பாேக உறுப்பினர்கள் அருண ்ஷாரி மற்றும யஷவைந்த
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சினஹா. பா.ே.க.வினர் சபாதுேை வைழக்கில் ்சர்ந்திருக்கிறார்கள்
எனறால் அது நீதிமனறத தீர்ப்பின மூைம இந்த ஊழலைப் பற்றி
்பச முடியாமல் சசய்தற்கான ஏற்பாடு எனபலத ோம புரிந்து
சகாள்ள ்வைணடும. ஆக்வை தீர்ப்பு அவைர்கள் எதிர்பார்ததபடி
வைந்தது. டிசமபர் 2018-ல் வைழஙகிய தீர்ப்பில் விசா்ரலணக்கு
உதத்ரவிடை ்வைணடும எனற ்காரிக்லக நி்ராகரிக்கப்படடைது
தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்












அ்ரசின முடிசவைடுக்கும வைழிமுலறகலள சந்்தகப்படை
முடியாது.
ேவீன ்பார் விமானஙகலள ேமது ்ராணுவைததிற்கு
வைாஙகுவைதற்கு தவிர்க்க முடியாது.
சகாள்முதல், விலை, ஆப்சசட கூடடைாளி ஆகியவைற்றில்
நீதிமனறம தலையிடை முடியாது
யாருக்கும சாதகம சசய்யும விதமாக சகாள்முதல் ேடைந்து
எனறு கூற முடியாது
அமபானிலய ஆப்சசட கூடடைாளியாக சதரிவு சசய்லத
தவைறு எனறு கூற முடியாது.
36 விமானஙகளா, 126 விமானஙகளா எனற அ்ரசின முடிவில்
நீதிமனறம தலையிடை முடியாது.

இந்தத தீர்ப்பின அமசஙகலள ோம விமர்சன ரீதியாக பார்க்க
்வைணடியதிருக்கிறது. அ்ரசுத த்ரப்பில் தாக்கல் சசய்த பி்ரமாண
வைாக்குமூைததில் ஏ்ராளமான பிலழகளும மூடி மலறததல்களும
இருந்தன. அவைற்லற அப்படி்ய ஏற்றுக் சகாணடு தீர்ப்பு
வைழஙகப்படடு விடடைது. அதன பினனர் ்மாடி அ்ரசு தாக்கல் சசய்த
அறிக்லகயில் இருந்த பிலழகள் சவைளிப்பலடையாக சதரிந்துவிடடைன.
இ த ன மூ ை ம நீ தி ம ன ற த தி ன ே டு நி ல ை த த ன ல ம யு ம
விருப்புசவைறுப்பினறி ஆய்வுசசய்யும திறனும ்கள்விக்குள்ளாகி
விடடைன. இந்திய நீதிததுலற வை்ரைாற்றில் இது ஒரு தவைறான
முனனுதா்ரணமாகி விடடைது.
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விலை விஷயஙகலள சி.ஏ.ஜி தணிக்லக சசய்து சமர்ப்பிதத
அ றி க் ல க ச ப ா து க் க ண க் கு க் கு ழு ஆ ய் வு ச ச ய் து அ தி ல்
வி ல ை வி ஷ ய ங க ல ள
ம ல ற க் க ப் ப ட டை அ ம ச ங க ல ள
சபாதுசவைளியில் விடைப்படடிருக்கிறது எனற அ்ரசு த்ரப்பு
வைாக்குமூைதலத நீதிமனறம ஏற்றுக் சகாணடு எல்ைாம சரியாக
இருக்கிறது எனறு தீர்ப்பு கூறிவிடடைது. எனினும, உச்சநீதிமனறம
தீ ர் ப் பு ச ச ா ல் லு ம ் ே ்ர த தி ல் சி . ஏ . ஜி அ றி க் ல க ச ப ா து க்
கணக்குக்குழுவிற்கும சமர்ப்பிக்கப்படைவில்லை சபாதுசவைளிக்கும
வை்ரவில்லை. இந்த அமசம சவைளிப்பலடையாக சதரிந்தபின அசடு
வைழிந்த முகததுடைன இந்த அமசதலத திருதத்வைணடும எனறு அ்ரசு
உச்ச நீதிமனறததிற்கு விணணப்பம சசய்திருக்கிறது. உச்சநீதிமனறத
தீர்ப்பில் உள்ள ஓடலடைகலளப் பார்ப்்பாம




126 ்பார் விமானஙகளுக்குப் பதிைாக 36 விமானஙகள் எனறு
பலழய சடைணடைல்ர ்ரதது சசய்துவிடடு புதிய சடைணடைர்
இல்ைாமல் இரு ோடடு ஒப்பந்தம மூைம மடடு்ம விலை
நிர்ணயம சசய்யப்படடை சபாழுது அலமக்கப்படடை நிபுணர்
குழுவைானது ஆதா்ர விலை (Benchmark Price) எனற ஒனலற
தீர்மானிததது. ஆதா்ர விலைலய உதாசீனப்படுததி விலை
நிர்ணயம சசய்தது எப்படி எனற ்கள்விக்கு உச்ச நிதிமனறத
தீர்ப்பில் பதில் இல்லை.
தசால்ட நிறுவைனததின தலைலம அதிகாரி எரிக் ட்ராப்யியர்
126 விமானஙகளுக்கான ்ப்ரம 95 சதவீதம முடிந்துவிடடைது
எனறு 28-2-2015ல் கூறிய வைல்ரக்கும 126 விமானக்
சகாள்முதலுக்கான சடைணடைர் ்ரதது சசய்யப்படைவில்லை
எனறு சதளிவைாக சதரிந்தது. இந்நிலையில் ஒ்்ர வைா்ரததில்
36 விமானஙகளுக்கான புதிய சகாள்முதலுக்கு இருோடடு
ஒப்பந்ததிற்கு எப்படிச் சசனறது. ்ரததுசசய்யும வைழிமுலற
நிலறவைலடைய்வை இருவைா்ரஙகளாவைது ஆகு்ம. இந்த
சந்்தகததிற்கு தீர்ப்பில் விலடையில்லை. ்ரதது சசய்யும
வைழிமுலற மார்ச் 2015ல் சதாடைஙகப்படடைது எனறு கூறும
படசததில் அயல்துலற சசயைர் சேய்சஙகர் பாதுகாப்பு
அலமச்சர் பாரிக்கர் ஆகி்யார் எரிக் ட்ராப்பியருடைன ்பசி
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95 சதவீத அளவிற்கு ்பச்சுவைார்தலதலய சகாணடு சசனறது
எப்படி எனற ்கள்விக்கும பதிலில்லை.






இரு ோடடு ஒப்பந்தம எனறு வைரும சபாழுது பி்ரானஸ
ோடலடைச் ்சர்ந்த தசால்ட நிறுவைனததின நிலறகுலறகளுக்கு
பி்ரானஸ அ்ரசு உதத்ராவைாதம சகாடுக்கும எனபதுதா்ன?
அப்படி எந்த ஒரு சடடைபூர்வைமான உதத்ரவைாதமும பி்ரானஸ
அ ்ர சு த ்ர ப் பி ல் இ ல் ை ா ம ் ை ் ய ஒ ப் ப ந் த ம
்பாடைப்படடுள்ளது. இது எந்த அளவுக்கு நியாயமானது
எனற ்கள்விக்கு நீதிமனறத தீர்ப்பில் பதில் இல்லை. அ்ரசு
த்ரப்பில் தார்மீகப் சபாறுப்லப பி்ரானஸ அ்ரசு ஏற்றுக்
சகாணடுள்ளது எனும படசததில் அலத சடடை ரீதியான
சபாறுப்பாக மாற்ற இந்திய அ்ரலச தடுததது எது எனற
்கள்விக்கும பதில் இல்லை.
அ்ரசு சகாள்முதல் சசய்யும பணடைஙகளின விலைகலள
ஒப்பிடடு சரியா தவைறா எனறு இந்த நீதிமனறம தீர்ப்பு
கூறமுடியாது எனறு ஒருபுறம தீர்ப்பில் எழுதி விடடு
இனசனாரு புறம அ்த தீர்ப்பில் இந்த நீதிமனறமானது
அ்ரசு சமர்ப்பிதத அலனதது விலை விவை்ரஙகலளயும
ஆழமாக பரிசீைதது அ்ரசின கூற்றான 36 விமானஙகலள
சகாள்முதல் சசய்ததில் வைணிகரீதியான சாதகம உணடு
எ ன ப ல த யு ம ச ா த க ம ா ன பு தி ய நி ப ந் த க ல ள யு ம
ஏற்றுக்சகாள்ளச் சசய்்தாம எனற வைாதலதயும ஏற்றுக்
ச க ா ள் கி ற து எ ன று மு ்ர ண ப ட டை க ரு த ல த எ ப் ப டி
கூறமுடியும?
பி்ரானஸ ோடடின முனனாள் அதிபர் இந்தியா வைந்தசபாழுது
இந்தியாவின நிர்ப்பந்தததின ்பரி்ை்ய ோஙகள்
அமபானிலய ஆப்சசட கூடடைாளியாக ஏற்றுக் சகாண்டைாம
எனறு சவைளிப்பலடையாக அறிவிதத பினபும ஆப்சசட
கூடடைாளிலய தீர்மானிப்பதில் இரு அ்ரசுகளுக்கும எந்த
பஙகும இல்லை எனறு இந்திய அ்ரசு சமர்ப்பிதத
வைாக்குமூைதலத நீதிமனறம எப்படி ஏற்றுக் சகாள்கிறது?
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2012-ம ஆணடி்ை்ய மு்கஷ அமபானி நிறுவைனததிற்கும
த ச ா ல் ட நி று வை ன த தி ற் கு ம இ ல டை யி ல் ஒ ப் ப ந் த ம
ஏற்படடிருக்கிறது எனறு சசால்லி அனில் அமபானி
நிறுவைனததிடைம அக்்டைாபர் 2015ல் சசய்த ஒப்பந்ததலத
மலறததது ்மாடி அ்ரசு. இதன மூைம அனில் அமபானிலய
ஆப்சசட கூடடைாளியாக சதரிவு சசய்த விஷயதலத பூசி
சமழுகும விஷயதலத ஆய்வு சசய்த உச்சநீதிமனறம
குலறந்தபடசம இரு அமபானிகளும ்வைறு ்வைறானவைர்கள்
எனற அளவைாவைது கவைனம சசலுததியிருக்க ்வைணடைாமா?
இ ந் து ஸ த ா ன ஏ ் ்ர ே ா ட டி க் ஸ நி று வை ன ம த ச ா ல் ட
நிறுவைனததிடைம தனது அதீத ்காரிக்லகலய லவைதததால்தான
சடைணடைல்ர ்ரதது சசய்ய ்வைணடியது ஏற்படடைது எனற
அ்ரசுத த்ரப்பு வைாததலத நீதிமனறம ஏற்றுக் சகாள்ளும
முனபு தசால்ட நிறுவைன தலைலம அதிகாரி 28-3-2015 அனறு
95 சதவீதம ்ப்ரம முடிந்துவிடடைது எனறு கூறியலத
நீதிமனறம ஏன கணக்கில் எடுக்கவில்லை?
்ராணுவை சகாளமுதல் சகாள்லக 2013ன படி இரு அ்ரசு
ஒப்பந்தம மூைம ்ராணுவை தளவைாடைஙகலள சகாள்முதல்
சசய்யமுடியாது. அ்ர்ச அது அறிவிதத சகாள்லகலய
மீறுவைலத பற்றி எழுப்பிய ்கள்விக்கு இதனமூைம
இந்தியாவிற்கு நிதிவிஷயததில் சாதகமான நிலை ஏற்படடைது
எனற வைாததலத பதிைாக நீதிமனறம ஏற்றுக் சகாணடைது
எப்படி?
இல்ைாத சி.ஏ.ஜி அறிக்லகலய சுடடிக்காடடி நிதிவிஷயஙகள்
எல்ைாம சரியாக இருக்கிறது எனறு சானறளிததுவிடடைார்கள்
எனறு அ்ரசுத்ரப்பு வைாக்குமூைதலத சரிபார்க்காமல் ஏற்றுக்
சகாணடைது எப்படி?

ஆக நீதிமனறமானது உரிய கவைனதலத சசலுததி ஆய்வு
சசய்யாமல் எதிர்தத்ரப்பு ்கள்விக்கான ்ே்ரடி பதில்கலள
்தடுவைதில் கூடை கவைனம சசலுததாமல் அ்ரசுத த்ரப்பு வைாததலத
அப்படி்ய ஏற்றுக் சகாணடைது ஏமாற்றமளிக்கிறது. எனினும
ஓடலடைகள் சமபந்தமாக ்மைதிக ்கள்விகள் எழுப்பப்படடு
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மறுவிசா்ரலண ேடைந்து முடிந்து விடடைது. இதன மீதான தீர்ப்பு
இப்பி்ரசு்ரம அச்்சறும வைல்ர சவைளிவை்ரவில்லை.
இறுதியாக

தாம எதிர்சகாள்ளும பி்ரச்சலனகள் முற்றும்பாது ஆளுபவைர்கள்
லகயாளும உததிகளில் முக்கியமான ஒனறு அணலடை ோடலடை
எதிரியாக சிததரிதது அச்சுறுததல் அபாயம இருப்பதாகக் கூறி
திலசதிருப்பும ேடைவைடிக்லகளில் ஈடுபடுவைது. இதனால் தமது ஆடசி
பற்றி மக்களுக்கு பதில் சசால்ை ்வைணடியதிலிருந்து தப்ப
முடிகிறது. யா்்ரனும ஒரு ோடு இப்படி ஒரு உததிலய லகயாளும
்பாது அடுதத ோடும இது ்பானற உததிலய கலடைப்பிடிப்பதிலிருந்து
தப்ப முடியாது.
ஆளுபவைர்கள் மக்களின ்காபததிலிருந்தும ்கள்விக்
கலணகளிலிருந்தும தப்புவைது ேலடைசபற்றுக் சகாணடிருக்கும
்பா்த ்ராணுவை தளவைாடை முதைாளிகளின காடடில் மலழ
சபாழிகிறது எனபலதயும ோம மறந்துவிடை முடியாது. என்வை,
ோடுகளுக்கிலடை்ய பலகலய தூணடி விடும ்பாக்லக ஊக்குவிதது
வைளர்க்க அவைர்கள் த்ரப்பிலிருந்து எனன சசய்ய முடியு்மா
அலதசயல்ைாம சசய்கிறார்கள். இப்படியாக ஒவ்சவைாரு ோடும
தனனுலடைய பாதுகாப்புச் சசைலவை அதிகரிததுக் சகாண்டை ்பாக
்வைணடியது ஏற்படடிருக்கிறது. என்வை, ேவீன முதைாளிததுவை
உைகில் ஒரு ோடடில் எந்த அ்ரசு வைந்தாலும ்ராணுவை தளவைாடை
சகாள்முதல் ஊழலில் ஈடுபடைாமலிருக்க முடியாது. பாதுகாப்பு
அலமச்சகததின சபாறுப்்பற்பவைர்கள் ஊழல் ்பர்வைழிகளாக
மாறுவைதற்கும இது வைழிவைகுக்கிறது.
்மாடி அ்ரசு இதில் மற்றவைர்கலள விடை மிக மிக ்மாசம.
ஏசனனறால் இவைர்கள் ்பார்ப்பலற எழுப்பிக்சகாண்டை ஆடசிக்கு
வைந்தவைர்கள். இவைர்கள் ்பாடும காடடுக் கூச்சலுக்குள் புகுந்து
இவைர்கள் சசய்யும ஊழல் அடடூழியஙகலள யாரும ்கள்வி ்கடக
முடியாது. ்ர்பல் ்ப்ர ஊழல் இதற்கு சிறந்த உதா்ரணம.
ேனோயகப் பாலதலய கலடைப்பிடிக்கும இந்தியா ்பானற
ோடுகளில் அஸவை்மத யாகக் குதில்ர ்பால், முடிசவைடுப்பவைர்கள்
தானடிதத மூப்பாக சசயல்படை முடியாது. அ்ரசின சசயல்பாடுகளுக்கு
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கடடுததலளகள் உணடு. ஆடசியாளர்கள் பா்ராளுமனறததிற்கு
க ட டு ப் ப ட டை வை ர் க ள் , நீ தி ம ன ற த தி ற் கு ம ப தி ல் ச ச ா ல் ை
கடைலமப்படடைவைர்கள். சு்யச்லசயான தணிக்லகத துலறயும
இவைர்களது சசயல்பாடுகள் விமர்சனஙகள் லவைக்கும உரிலம உணடு.
அததுடைன சபாதுமக்கள் ஐந்தாணடுகளுக்கு ஒருமுலற இவைர்கள் மீது
முடிசவைடுப்பார்கள்.
ஆனால் ைாபததிற்காக மடடு்ம இயஙகும முதைாளிததுவை
உற்பததி முலறயானது அததலன சரிபார்ப்பு சமநிலை அலமப்பு
முலறகலளயும (Check and Balance Mechanism) தூக்கியடிதது சேறிபிறழ்
ேடைவைடிக்லககளில் முன்னறிச் சசல்கிறது. அதற்கு உடைனபடடு
இந்திய அ்ரசு நிறுவைனஙகள் அலனதலதயும வைலளதது, குலைதது
தனது ்ோக்கதலத நிலற்வைற்றியிருக்கிறது ்மாடி அ்ரசு.
சரிபார்ப்பு சமநிலை அலமப்புமுலறயின முக்கிய அமசமான
சபாதுத்தர்தல் இப்சபாழுது ேலடைசபறவிருக்கிறது. சபாதுமக்கள்
இ ந் த வை ா ய் ப் ல ப ப ய ன ப டு த தி இ வை ர் க ளி ன ச ே றி பி ற ழ்
ேடைவைடிக்லககளுக்கு கடிவைாளம இடை்வைணடும.
்மாடியும, பா.ே.கவும, அவைர்களது கூடடைணியும ்ர்பல் ்பார்
விமான சகாள்முத ்ப்ர ஊழல் மூைம












ோடடின பாதுகாப்பு பி்ரச்சலனலய பயனபடுததி தஙகளின
படைா்டைாப ்தர்தல் மற்றும விளமப்ரச் சசைவுகளுக்காக
சகாள்லளயடிதது குவிதது லவைததிருப்பவைர்கள்
ஆ ட சி ய தி க ா ்ர த ல த ப ய ன ப டு த தி ஊ ழ ல் த டு ப் பு
விதிமுலறகலள நீர்ததுப் ்பாகச் சசய்தவைர்கள்
ஊழல் சசய்வைதற்கு சடடை பூர்வைப் பாலதலய ்பாடடைவைர்கள்
தனியார் மூைதனம சபருகுவைதற்கு ோடடின ேைனில் சம்ரசம
சசய்தவைர்கள்.
சு்யச்லசயான தணிக்லக அலமப்பில் தாக்குதல் சதாடுதது
அவைர்களின தணிக்லக முலறக்கு வை்ரமபிடடைவைர்கள்
சு ் ய ச் ல ச ய ா ன நீ தி ய ல ம ப் பி ல் த ல ை யி ட டு
உச்சநீதிமனறததில் சபாய் பி்ரமாண வைாக்குமூைதலத
தாக்கல் சசய்து நீதிலய தடைமபு்ரளச் சசய்தவைர்கள்
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தமிழ்ோடடி்ைா ்மாடி வைலகயறாக்கள் மாநிைதலத்ய
சமாடலடை அடிதது ஆடடைம ்பாடடுக் சகாணடிருக்கும ஊழல்
க ட சி ய ா ன அ . தி . மு . க த ல ை ல ம யி ை ா ன கூ ட டை ணி யி ல்
இலணந்திருக்கினறனர். இந்தத ்தர்தலில் ்மாடிலயயும அவை்ரது
தமிழ்ோடடு லகப்பாலவைகலளயும படு்தால்வியலடையச் சசய்து
குலறந்தபடச ேனோயக ேலடைமுலறகலள மீடபதற்கு வைழி
ஏற்படுததுமாறு ்கடடுக் சகாள்கி்றாம.


2014-ம் ஆண்டு பேசிய ஒபேந்தபேடி ஒரு விமானத்தின்

விலை ரூ 428 ப�ாடி. 2016-ல் பமாடி அரசு பேசிய விலை

ரூ.1600 ப�ாடி. ஏன் இந்த விலை ஏற்றம் என்்றால்
‘2014-க்குப பி்றகு விமானங�ளில் பமைதி� வசதி�லை
உளைடக்கி விடபடாம் அ்தற�ான விலைலயலயயும்
பசரத்்த்தால்்தான் மூன்று மடஙகுக்கு பமைாகிவிடடது’
என்கி்றார�ள. “அபேடியயன்ன பசரத்திருக்கிறீர�ள”
என்று ப�டடால் ‘அது ராணுவ ர�சியம் அல்த யவளியிட
முடியாது’ என்கி்றார�ள. இது உண்லமயா என்று ஆய்வு
யசய்்தால் பிரான்ஸ் நாடடு அதிேரின் கூறறுபேடி புதிய
ஒபேந்தத்தின்ேடி விற�பேடவிருக்கும் விமானம் ேலைய
ஒபேந்தத்தில் கூ்றபேடட விமானத்திலிருநது எந்த
வல�யிலும் மாறுேடவில்லை என்று ய்தரிகி்றது.

