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ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியப் பபொருளொதொரம் அடுத்தடுத்து மூன்று
பபரிய அதிர்ச்சிகளுக்கு உள்ளொகியிருக்கிறது. உயர் மதிப்பு பகொண்ட
பரொக்கப் பண நநொட்டுக்களளச் பசல்லொததொக அறிவித்த பணமதிப்பிழப்பு
(2016) தவறொகக் ளகயொளப்பட்ட பபொருள்கள் மற்றும் நசளவ வரி
(ஜி.எஸ்.டி) விதிப்பு (2017), நகொவிட் – 19 பபருந் பதொற்று (2020)
ஆகியளவநய அந்த அதிர்ச்சிகள். இந்த மூன்று நிகழ்வுகளிலும்
நம்பத்தகுந்த புள்ளிவிவரங்களளச் சரியொன நநரத்தில் பபற முடியொமல்
இருந்தது பகொள்ளக வகுப்பொளர்களின் பசயல்பொட்ளட முடக்கியதுடன்.
அதிகொரபூர்வத் தகவல் அளமப்பு முளறயில் உள்ள முக்கியமொன
இளடபவளிகளள இது அம்பலப்படுத்தியது. மிக அண்ளமக் கொலத்தில்
நகொவிட் - 19 குறித்த அரசின் அதிகொரபூர்வமொன புள்ளிவிவரங்கள்
விமர்சனத்திற்கு உள்ளொயின. புள்ளிவிவரங்கள் கிளடக்கத்
தொமதமொனது, நநொய்த்பதொற்று, மரணங்களின் எண்ணிக்ளககள்
குளறவொகப் பதிவொனது ஆகியளவ விமர்சிக்கப்பட்டன. அரசின்
திறனற்ற எதிர்விளனகளுக்கு மத்தியில் இடப்பபயர்வு, பபொருளொதொரதம்
குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் நமொசமொன நிளலயில் இருப்பதும்
விமர்சிக்கப்பட்டது.
பபொதுவிவொதங்கள் உடனடி பநருக்கடிகள் மீநத பபொதுவொகக் கவனம்
பசலுத்துகின்றன. இந்தியொவில் புள்ளிவிவரப் பற்றொக்குளற
அதிகரித்துவருவது என்னும் விரிவொன பின்புலம் பற்றி அது
கண்டுபகொள்வதில்ளல. எடுத்துக்கொட்டொக, நகொவிட் - 19 பற்றிய புள்ளிவிவரங்களின் தரம்
பற்றிய நகள்விகள் பவற்றிடத்திலிருந்து எழுந்தன. அதொவது, மக்கள்பதொளக கணக்கீ டு, நதசிய
மொதிரி ஆய்வு (என்.எஸ்.எஸ்.), நதசியக் கணக்குப் பதிவியல் முதலொன பல்நவறு தகவல்
ஆதொரங்களில் உள்ள புள்ளிவிவரப் பற்றொக்குளற என்னும் பபரிய பிரச்சிளனநயொடு இளணத்துப்
நபசப்படொமல் அளவ பற்றிய நகள்விகள் தனித்து எழுப்பப்பட்டன.
அரசின் புள்ளி விவர அளமப்புகளள அவற்றின் பரந்துபட்ட அரசியல், பபொருளொதொரப்
பின்புலங்களில் ளவத்துப் பொர்ப்பதன் மூலம், நம்பகமொன தகவல்களளத் திரட்டுவதில் அரசுக்கு
உள்ள திறளனப் புரிந்துபகொள்ள நவண்டிய நதளவ இருக்கிறது. ஜம்மு கொஷ்மீ ர் முதல் மிநஜொரம்
வளரயிலும் விரிந்திருக்கும் எல்ளலநயொர மொநிலங்கள் நொன்கு புறமும் பிற நொடுகளொல்
சூழப்பட்ட நிலப்பரப்புகளளக் பகொண்டளவ. பகொந்தளிப்பொன சூழல் பகொண்டளவ.
புள்ளிவிவரங்களின் தரம் எந்த அளவிற்குப் பின்புலத்ளதச் சொர்ந்திருக்கிறது என்பளத இந்த
மொநிலங்களின் நிலவரம் பபொருத்தமொக எடுத்துக் கொட்டுகிறது. பபரும்பொலொன எல்ளலநயொர
மொநிலங்கள் அணுகுவதற்குக் கடினமொன நிலப்பகுதிகள், அடர்த்தியொன வனப்பகுதிகள், நநரடித்
பதொடர்பற்ற நிளல ஆகியளவ உள்ளிட்ட இடம் சொர்ந்த குளறபொடுகள் பகொண்டளவயொக
உள்ளன. இந்தக் குளறபொடுகள் அரசின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் இந்த இடங்களளச் பசன்றளடயத்
தளடயொக இருக்கின்றன. கல்வி, மருத்துவ வசதிகள், சந்ளதகள் ஆகியவற்ளற மக்கள் அளடய
விடொமலும் இளவ தடுக்கின்றன. அளமப்பு சொர்ந்த இத்தளகய எதிர்மளறக் கூறுகளொலும்
இவ்விடங்களில் வரி வசூலுக்கொன அடிப்பளடகள் குறுகியளவயொக இருப்பதொலும் இந்த
மொநிலங்கள் ளமய அரசின் உதவிகளளப் பபறக்கூடிய சிறப்பு அந்தஸ்து பபற்ற மொநிலங்களொக
வளகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த மொநிலங்கள் பல பதிற்றொண்டுகளொக இத்தளகய சலுளககளளப்
பபற்றுவந்துள்ளநபொதிலும் இளவ குளறவொன வளர்ச்சி பகொண்ட பகுதிகளொகநவ
இருந்துவருகின்றன. வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்த மத்திய அரசின் அணுகுமுளற நமலிருந்து கீ நழ
தன் அதிகொரத்ளதச் பசலுத்துவதொகநவ இருக்கிறது. இந்த அணுகுமுளற பருண்ளமயொன
உள்கட்டளமப்பில் முதலீடு பசய்வதில் அதீத கவனம் பசலுத்துகிறது. இது நிர்வொக ரீதியொன
அளவுக்கதிகமொன நமல் பசலவுகளொல் ஊழளலப் பபருக்குவதுடன் உள்ளூரில்
பதொழில்முளனளவயும். இந்த மொநிலங்கள் பதொளலவில் இருப்பதொலும் இங்நக நளடபபறும்

கிளர்ச்சிகளொலும் இவ்விடங்களில் ஏற்கனநவ பதொழில்முளனவு பொதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்
விளளவொக, இந்த மொநிலங்களின் வரி வசூலுக்கொன அடிப்பளடகள் குறுகியளவயொக உள்ளன.
இதனொல் மத்திய அரசின் நிதி உதவிகளளயும் வங்கிப்
ீ
பருத்த பபொதுத்துளற நிறுவனங்களின்
ஆதரளவயும் இளவ நம்பியிருக்கின்றன. பபொதுத்துளறக்கு பவளிநய வொய்ப்புகள் இல்லொத
நிளலயில் பபொதுத்துளற நிறுவனங்களில் நவளலவொய்ப்ளபத் பதொடர்ந்து விரிவுபடுத்த மொநில
அரசுகளள நிர்ப்பந்திக்கின்றன. இதனொல் மத்திய அரசின் நிதி உதவிளய நமலும் அதிகமொகச்
சொர்ந்திருக்கும் நிளல உருவொகிறது. பபருமளவில் கூடுதல் பணியொளர்களளக்
பகொண்டிருந்தொலும் பபருகிவரும் பட்டதொரிகளுக்கொன நவளலவொய்ப்ளபப் பபொதுத்துளற
நிறுவனங்களொல் வழங்க முடியவில்ளல.
இந்த மொநிலங்களில் ஜனநொயகத்தின் நபொதொளமயும் நிலவுகிறது. இதன் விளளவொக அரசின்
அதிகொரத்ளத எதிர்த்துக் கிளர்ச்சிகள் உருவொகின்றன. மக்களின் எதிர்ப்ளபயும் அரசொல்
நியமிக்கப்பட்ட குழுக்களின் பரிந்துளரகளளயும் மீறி ஆயுதம் தொங்கிய பளடகளுக்கொன சிறப்பு
அதிகொரச் சட்டம் இன்னமும் இவ்விடங்களில் அமலில் இருக்கிறது. சட்டத்திற்குப் புறம்பொன
பகொளலகளில் சட்டத்ளத அமல்படுத்தும் அளமப்புகநள ஈடுபடுகின்றன. தகவல்கள்
நீண்டகொலத்திற்கு இருட்டடிப்பு பசய்யப்படுகின்றன. ரொணுவம், துளண ரொணுவம், கொவல்துளற,
அரசு அதிகொர வர்க்கம் ஆகியவற்றில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபபற்ற, உள்நொட்டுப் பொதுகொப்பு
விவகொரங்களில் அனுபவம் பகொண்டவர்கள் இம்மொநிலங்களில் ஆளுநர்களொக
நியமிக்கப்படுகிறொர்கள்.
நமலும், புள்ளிவிவரங்களில் நமொசடிகள், தவறொன கணக்குகள், மக்கள் பதொளகக்
கணக்பகடுப்புப் பணிகளளயும் மதிப்பொய்வுகளளயும் ரத்து பசய்தல் ஆகியனவும்
இம்மொநிலங்களில் நடக்கின்றன. இந்த மொநிலங்கள் பலவற்றில் நில அளவடு,
ீ
வளரபடம்
சொர்ந்த முளறயொன ஆய்வுகள் இதுவளர நடக்கவில்ளல. அரசியல் ஸ்திரமின்ளம (ஜம்மு
கொஷ்மீ ர் - 1951), உள்ளூர் கலவரம் (அசொம் - 1981), ஆயுதப் நபொரொட்டம் (ஜம்மு கொஷ்மீ ர் - 1991)
ஆகியவற்றொல் இந்த மொநிலங்களில் மக்கள் பதொளகக் கணக்பகடுப்பு அவ்வப்நபொது
நிறுத்திளவக்கப்பட்டது. இந்தியக் குடும்பங்கள் குறித்த புள்ளிவிவரங்களுக்கொன மிக
முக்கியமொன ஆதொரமொன என்.எஸ்.எஸ். ஆய்வு மூலம் ஜம்மு கொஷ்மீ ர், நொகொலொந்து நபொன்ற
மொநிலங்கள் / யூனியன் பிரநதசங்களில் அடிப்பளடயொன சமூக, பபொருளொதொரக்
குறிப்பொன்களளப் பிரதிநிதித்துவம் பசய்யககூடிய மதிப்பீடுகளளக்கூடத் திரட்ட முடியொத நிளல
உள்ளது. புவியியல்சொர் புள்ளிவிவரங்களின் வொய்ப்புகள் பல சமயம் அரசியல்
பகொந்தளிப்புகளொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த மொநிலங்கள் நொட்டின் மக்கள் பதொளகயில்
ஐந்து விழுக்கொடு மட்டுநம பகொண்டளவ. கடந்த கொலத்தில் என்.எஸ்.எஸ்.ஸின்
வளரபயல்ளலக்குள் வர இயலொத பிரிவுகளில் பொதிக்கும் நமல் இந்த மொநிலங்கநள இருந்தன.
அரசின் புள்ளிவிவரங்களில் தில்லுமுல்லுகள் பசய்வது புள்ளிவிவரப் பற்றொக்குளற
பிரச்சிளனயின் கூறுகளில் ஒன்று. பபொது வள ஆதொரங்களளநய பபரிதும் நம்பியிருக்கும்
மக்கள் பலருக்கும் பதரியொதது இது. பதிவுபபற்ற எண்ணிக்ளககள், கணக்கிடப்பட்ட எதிர்மளறக்
கூறுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பளடயில் வள ஆதொரங்களள வினிநயொகிக்கும் பபொது
அளமப்புகளின் மீது நம்பிக்ளக இல்லொததொல் இந்தியொவின் எல்ளலநயொர மொநிலங்களில்
இனக்குழுசொர் புள்ளிவிவரங்களளத் திரிக்கும் முளனப்பு என்று பசொல்லப்படும் நபொக்கு
(Ethno-statistical entrepreneurship) உருவொகியிருக்கிறது. அண்ளமக் கொலங்களில் நொகலொந்து, கொஷ்மீ ர்,
மணிப்பூரின் சில பகுதிகளில் மக்கள் பதொளகக் கணக்பகடுப்பில் பரவலொன தில்லுமுல்லுகள்
நடந்திருக்கின்றன. சட்டமன்றத்தில் அதிகப் பிரதிநிதித்துவத்ளதயும் பபொதுப் பணத்தில் அதிகப்
பங்ளகயும் பபறுவதற்கொக இப்படி நடக்கிறது.
புள்ளிவிவரம் திரட்டும் அளமப்பு முளறகளில் முதலீடு பசய்வதற்கொன அரசின் திறளன
வளர்ச்சியின்ளம கட்டுப்படுத்துவதொல், பபொது வள ஆதொரங்களில் பபரும்பங்கிளனப்
பபறுவதற்கொக எண்களளத் திரிக்க மக்களளத் தூண்டுகிறது. இதன் விளளவொகப்
புள்ளிவிவரங்களின் தரம் பொதிக்கப்படுகிறது. இது பகொள்ளக வகுப்ளபயும் பொதித்து, நமலும்
வளர்ச்சியின்ளமக்குக் கொரணமொக அளமகிறது. வளர்ச்சியின்ளமயொல் அரசியல்
பகொந்தளிப்புகள் உருவொகி, (முளறசொர்) ஜனநொயக அளமப்புகளளப் பலவனமளடயச்
ீ
பசய்கின்றன. அரசியல் பகொந்தளிப்புகள், கணக்பகடுப்புக்கொன ஆய்வுகளள நநரடியொகத்
தடுப்பதன் மூலம் புள்ளிவிவரம் நசகரிப்பளதப் பொதிக்கின்றன. அரசின் புள்ளிவிவரங்கள் அரசின்
பபொதுச் நசளவகளின் மதிப்ளபக் குளறக்கின்றன. புள்ளிவிவரப் பற்றொக்குளற,
புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்பளடயில் அதிகொரத்ளதயும் வள ஆதொரங்களளயும் பகிர்ந்தளிக்கும்

பபொது நிறுவனங்களின் மீ தொன நம்பிக்ளகளயச் சிளதக்கிறது. இதனொல் அரசியல் ரீதியொன
கிளர்ச்சிகள் அதிகரிக்கின்றன.
இவ்வொறொக, புள்ளிவிவரம் - வளர்ச்சி - ஜனநொயகம் ஆகிய பற்றொக்குளறகளின் வளலயில்
எல்ளலநயொர மொநிலங்கள் சிக்கிக்பகொள்கின்றன. பவளிப்புற எல்ளலகளொல் மட்டுமின்றி,
குடிளசப் பகுதிகள், மத்திய இந்தியொவிலுள்ள பழங்குடியினரின் வொழ்விடங்கள் ஆகியவற்ளற
உள்ளடக்கிய உட்புற எல்ளலகளொலும் அரசின் புள்ளி விவரங்கள் இநதநபொன்ற
பிரச்சிளனகளொல் பீடிக்கப்படுவளதக் கொணலொம். இந்த இடங்கள் நொட்டின் கணிசமொன
பகுதிகளளயும் நிலப்பரப்ளபயும் மக்கள் பதொளகளயயும் பகொண்டளவ.
ஆதொரங்களின் அடிப்பளடயிலொன பகொள்ளக வகுப்பு நதளவ என்னும் வலுவொன நகொரிக்ளக
இந்தியொ நபொன்ற வளரும் நொடுகளில் அதிகரித்துவருகிறது. ஆனொல் அரசின் புள்ளிவிவரங்களின்
தரம் நமொசமொக இருப்பளத இந்தக் நகொரிக்ளக பொர்க்கத் தவறுகிறது. புள்ளிவிவரங்களளத்
திரட்டும் வழிமுளறகளளயும் தரவுகளள அலசி முடிவுகொணும் வழிமுளறகளளயும்
நமம்படுத்துவதன் மூலம் புள்ளிவிவரங்களின் தரத்ளதச் சீரளமக்கும் முயற்சிகள் மட்டுநம
பயன்தரொது. ஏபனன்றொல் புள்ளிவிவரப் பற்றொக்குளற என்பது ஜனநொயகம், வளர்ச்சி
ஆகியவற்றின் பற்றொக்குளறகநளொடு பதொடர்புபகொண்டது.
மரபொர்ந்த புள்ளிவிவரப் பதிவுகள் எந்தக் கூறுகளில் முழுளமயற்றளவயொகவும்
குளறபட்டளவயொகவும் உள்ளனநவொ அநத கூறுகளில் இந்திய அரசின் இளணயப் புள்ளிவிவரப்
பதிவுகளும் குளறபட்டளவயொக உள்ளன என்பது தற்பசயலொனதல்ல. ஆகநவ, ஜனநொயக
அளமப்புகளள வலுப்படுத்தி, வளர்ச்சிப் பற்றொக்குளறளயச் சீரளமக்கொமல்
புள்ளிவிவரங்களின் குளறகளளச் சீர்திருத்துவதற்குத் பதொழில்நுட்ப, சட்ட, நிர்வொக
ரீதியொன தீர்வுகளள நொடினொல் அளவ பவற்றிபபறுவதற்கொன வொய்ப்புகள் குளறவு. தகவல்
பபறும் உரிளமளய வலுப்படுத்துதல், நீதித்துளற, ஊடகங்கள், தளலளமக் கணக்குத்
தணிக்ளக ஆகிய அளமப்புகளின் சுயொதிகொரத்ளத மீண்டும் கட்டி எழுப்புதல்
ஆகியவற்றுக்கொன இளடக்கொல, நீண்டகொலச் சீர்திருத்தங்கள் நதளவ. அரசின் புள்ளிவிவர
நிர்வொகத்தின் பசயல்முளறளயப் பயனுள்ள வளகயில் நமற்பொர்ளவ பசய்வதற்கு இளவ
நதளவ.
இன்பனொரு மட்டத்தில் கிளர்ச்சிகளுக்கு அளமதி வழியில் தீர்வுகொணுதல், புள்ளிவிவர
நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அரசு அளமப்புகளின் பசயல்பொடுகளள நமம்படுத்தக்கூடிய
நிர்வொகச் சீர்திருத்தங்களள முன்பனடுத்தல், அரசு அளமப்புகள் மீ தொன நம்பிக்ளகளய
மீ ளளமக்கக்கூடிய நதர்தல் சீர்திருத்தங்கள், நிதி மற்றும் அரசியல் ரீதியொன
அதிகொரப்பரவல் ஆகிய நடவடிக்ளககளள நமற்பகொள்ள நவண்டும். பொகுபொடுகள் அற்ற
நடுவொண்ளம அளமப்புகள் வலுவொக இருந்தொல்தொன் அரசு அளமப்புகள் மீ தொன நம்பிக்ளக
வலுப்பபறும். அரசு ஆழமும் விரிவும் பகொண்ட சீர்திருத்தங்களள முன்பனடுத்துவருகிறது.
அநத சமயம், பன்முகத்தன்ளம பகொண்டதும் படிப்படியொக அதிகரிக்கக்கூடிய புள்ளிவிவரச்
சீர்திருத்தங்களளயும் அது அறிமுகப்படுத்த நவண்டும். புள்ளிவிவரத் தணிக்ளகயின்
ஆதரவு அதற்கு இருக்க நவண்டும். ஏபனன்றொல், வள ஆதொரங்கள் பற்றொக்குளற
கொரணமொக, நடப்பிலுள்ள புள்ளிவிவர அளமப்புகளளப் பபருமளவில் மொற்றியளமப்பது
என்பது கடினமொன பசயலொக இருக்கும்.
முதலொவதொக, அரசின் புள்ளியியல் வல்லுநர்கள் நகொட்பொட்டு ரீதியொக விரும்பக்கூடிய
மொறத்தக்க கூறுகள் அல்லது கல்விப் புலத்திற்குப் பயனளிக்கக்கூடிய மொறத்தக்க
கூறுகளளத் திரட்டும் பணியில் ஈடுபடுவளதக் கொட்டிலும், அரசியல் சட்டம், புள்ளியியல்,
அரசின் பகொள்ளக ஆகியளவ சொர்ந்த தங்கள் கடளமகளள நிளறநவற்றுவதுடன் தங்கள்
பசயல்பொடுகளள நிறுத்திக்பகொள்ள நவண்டும். இரண்டொவதொக, அரசின் புள்ளியியல்
வல்லுநர்கள் முளறசொர்ந்ததும் விளக்கங்களளக் பகொண்டதுமொன விரிவொன அறிக்ளககளள
பவளியிடும் பளழய பசயல்முளறளய மீ ண்டும் புதுப்பிக்க நவண்டும். இது
புள்ளிவிவரத்தின் பரந்துபட்ட பின்புலத்ளதப் புரிந்துபகொள்ள உதவும். மூன்றொவதொக, அரசின்
புள்ளியியல் வல்லுநர்கள், திட்டங்கள் குறித்த அட்டவளணளயயும் புள்ளிவிவரங்கள்
பவளியிடப்படும் நததிகளளயும் முன்கூட்டிநய பவளியிட நவண்டும். தங்களுக்குச்
சொதகமல்லொத புள்ளிவிவரங்களள பவளியிடுவளதத் தொமதிக்கும் அரசியல் தளலயீடுகள்
அதிகரித்துவருகின்றன. இத்தளகய முன்னறிவிப்புகள் இதுநபொன்ற தளலயீடுகளளக்
குளறக்கும்.

இறுதியொக, அரசின் புள்ளியியல் வல்லுநர்களுக்கும் புள்ளிவிவரவியல் துளறளயச் நசர்ந்த
பல்நவறு பயனுரிளமயொளர்களுக்குமிளடநய நமலதிகத் பதொடர்புகளும் பரிமொற்றங்களும்
நளடபபற நவண்டிய நதளவ உள்ளது. அளனவளரயும் உள்ளடக்கும் வளகயில்
பதொடர்புகளள விரிவுபடுத்துவது களத்தில் ஆய்வுகளுக்குப் பதிலளிக்கொமல் இருத்தல்
அல்லது அவற்ளறத் தடுத்தல் ஆகிய பிரச்சிளனகளளத் தீர்க்க உதவும் என்பதுடன்
பிரசுரிக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களளப் பலரும் ஏற்றுக்பகொள்ளும் நபொக்ளகயும்
அதிகரிக்கச்பசய்யும்.
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