
நலத்திட்டங்களும் அவற்றைத் திைறையாகச் செயல்படுத்துதலும் 
 

ஷிகர் சிங் 
 

கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவில் மக்கள் 
நலத்திட்டங்கள் மக்களளச் சசன்றளடவதில் 
மமலும் திறன் மிக்க வளகயில் சசயல்படுவளத 
முக்கிய மநாக்கமாகக் சகாண்டு 
சபருகியிருக்கின்றன. திட்டங்களின் பலன்கள் 
உரியவருக்குச் மசராமல் இளடயில் 
கசிந்துவிடுதல், மவண்டியவருக்குச் சலுளக 
அளித்தல் ஆகியவற்ளறக் குளறப்பதற்குத் 

சதாழில்நுட்பத்ளத அடிப்பளடயாகக் சகாண்ட 

தீர்வுகளளப் பயன்படுத்தி நலத்திட்டங்கள் உரியவர்களளச் 
சசன்றளடவளத மமம்படுத்த அரசியல்வாதிகள் முயல்கிறார்கள் என்பமத 

இதன் சபாருள். இந்த "உயர் சதாழில்நுட்பப் பாதுகாப்பு வளலயில்" 

ஏறக்குளறய 300 நலத்திட்டங்கள் உள்ளதாக தி எகனாமிஸ்ட் (The Economist) 

மதிப்பிட்டுள்ளது. இத்திட்டங்களால் 950 மில்லியன் மக்கள் 

பயனளடந்துள்ளனர். அவர்களில் சபரும்பாமலார் ஏளழகள். இவற்றுக்காக 
அரசு மமற்சகாள்ளும் சசலவு சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 3 
விழுக்காடு. இந்தப் "புதிய நலத்திட்ட அணுகுமுளற" (new welfarism), 

விதிமுளறகளின் அடிப்பளடயில் மநரடிப் பரிமாற்றங்களளச் 
சசய்வளதயும் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்குகள், ஆதார் அளடயாளம், 
சமாளபல் சதாளலமபசிகள் ஆகியவற்ளற (JAM) இதற்காகப் 
பயன்படுத்துவளதயும் வலியுறுத்துகிறது. இந்த அணுகுமுளற ஆளும் 

கட்சிகளுக்கு வாக்குகளளயும் அரசியல் ஆதரளவயும் 

சபற்றுத்தந்திருப்பதாக அரசியல் மநாக்கர்கள் கருதுகிறார்கள். 

 

ஆனால் நலத்திட்டங்களளத் திறன்மிகச் சசயல்படுத்துவது பலரும் 

கருதுவதுமபால அரசியல் பலன்களளக் சகாண்டுவருகிறதா? 

நலத்திட்டங்களின் தாக்கம் ஒன்மறாசடான்று சதாடர்புளடய இரண்டு 

மகள்விகளளச் சார்ந்துள்ளது: திட்டங்களின் பலன்களளத் தங்களுக்குக் 
கிளடக்கச்சசய்வதற்காக வாக்காளர்கள் அரசியல்வாதிகளுக்கு 
ஆதரவளிக்கிறார்களா? திட்டத்தின் பலன்களளத் தங்களுக்கு வழங்கும் 
சசயல்முளற குறித்து வாக்காளர்கள் அக்களற காட்டுகிறார்களா? 
அதாவது, ஊழளலயும் மவண்டியவர்களுக்குச் சலுளகயளிக்கும் 
மபாக்ளகயும் குளறக்கும் திறளமயான அமலாக்கத்திற்கு வாக்காளர்கள் 

சவகுமதி அளிக்கிறார்களா? 

 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/shikharsingh
https://www.economist.com/briefing/2022/05/14/india-is-likely-to-be-the-worlds-fastest-growing-big-economy-this-year
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/national-family-health-survey-new-welfarism-of-indias-right-7114104/;


அரசு சீர்திருத்தங்கள் மவண்டியவர்களுக்குச் சலுளக தரும் மபாக்ளகக் 
குளறப்பதன் மூலம் திருட்டு அல்லது ஊழளலக் குளறக்க 

முயற்சிக்கின்றன. சபாதுமக்கள் ஊழளல சவறுக்கிறார்கள் என 
இத்தளகய முயற்சிகள் அனுமானித்துக்சகாள்கின்றன. ஆனால், தங்கள் 
குடும்பம், உறவினர்கள் அல்லது தங்கள் இனத்ளதச் 
மசர்ந்தவர்களிடமிருந்து ஆதரளவ எதிர்பார்க்கும் மபாக்கு மக்களிளடமய 
பரவலாகக் காணப்படுவளத நமது அனுபவம் காட்டுகிறது. சில சமயம் 
அரசிடமிருந்து சபாதுமக்கள் திருடிக்சகாள்வளதயும் காண முடிகிறது. 
அப்படித் திருடுவது குறித்த நளகச்சுளவயான சித்தரிப்ளப ‘கடியாபாஸ்’ 
மபான்ற திளரப்படங்களில் காணலாம். சலுளகளய எதிர்பார்க்கும் மபாக்கு 
சாதி அடிப்பளடயிலான அரசியலில் கண்கூடாக உள்ளது. எனது இரண்டு 

ஆண்டுகாலக் களப்பணியில், ஊடகவியலாளர்கள், அரசியல்வாதிகள், 
சாதாரண வாக்காளர்கள் ஆகிமயார், “அவர் எங்க ஆளு, எங்களுக்காக 
ஏதாவது சசய்வார்” என்பதாக அந்த எதிர்பார்ப்ளபக் குறிப்பிட்டார்கள். 

அரசியல்வாதி ஒருவர் கன சுருக்கமாகக் குறிப்பிட்டதுமபால, "சாதி 
என்பது சபாருள் சார்ந்த நன்ளமயுடன் இளணந்தது”. 
 

அப்படியானால், இன, அரசியல் புவியியல் அடிப்பளடயிலான 
சலுளககளுக்கும் திட்டங்களளத் திறளமயாகச் சசயல்படுத்துவதற்கும் 

இளடயிலான ஊடாட்டத்தில் வாக்காளர்கள் எங்மக நிற்கிறார்கள்? இந்திய 
வாக்காளர்கள் அரசின் சிறந்த சசயல்திறனுக்கு சவகுமதி அளிக்கும் அமத 

மவளளயில், திறளமயான சசயலாக்கத்ளதவிடவும் விளளவுகளில் அதிக 

கவனம் சசலுத்துகிறார்கள் என்று எனது ஆராய்ச்சியில் கிளடத்த 

ஆதாரங்களின் அடிப்பளடயில் நான் வாதிடுகிமறன். வாக்காளர்கள் அரசின் 
சசயல்திறனுக்குச் சிறிதளமவ சவகுமதியளிக்கிறார்கள். நமது 

நாளிதழ்கள் சித்தரிக்கும் சூழ்நிளலக்கு மாறாக, நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் 
குறித்து (குறிப்பாக, சிறப்பாகச் சசயல்படுத்தல்) வாக்காளர்களின் ஆர்வம் 
குளறவாகமவ உள்ளது. 

 

வினியயாகக் சகாள்றக சதாடர்பான பரியொதறனகள் 
இந்தக் மகள்விகளளக் குறித்து ஆராய நான் இளணயம் வழியாக ஒரு 

கணக்சகடுப்ளபயும் (1,047 வாக்காளர்கள்) சி-ஓட்டர் இந்தியா (CVoter India) 

மூலம் 12 சமாழிகளில், மதசிய அளவிலான பிரதிநிதித்துவம் சகாண்ட 

சதாளலமபசிக் கருத்துக்கணிப்ளபயும் (5,350 வாக்காளர்கள்) நடத்திமனன்.  

 

ஒவ்சவாரு கருத்துக்கணிப்பிலும், தற்மபாளதய அரசாங்கத்தின் 

சசயல்திறன் பற்றிய எதிர்மளறத் தகவல், அதன் நலத்திட்டங்களில் 

ஒன்ளறப் பற்றிய மநர்மளறயான தகவல் அல்லது நலத்திட்டத்ளத 
அமல்படுத்துவதில் ஊழளலக் குளறப்பதற்கான நடவடிக்ளககளள 



எடுத்து அரசு அமல்படுத்திய நலத்திட்டம் பற்றிய மநர்மளறயான தகவல் 

ஆகியவற்றில் எளதமயனும் படிக்குமாறு வாக்காளர்களளக் 
மகட்டுக்சகாண்மடன். 

 

எதிர்மளறயான கூறு, "இந்தியாவின் சபாருளாதாரம் நன்றாக இல்ளல" 

என்பதற்கு அழுத்தம் தந்தது. இது வரலாறு காணாத மவளலயின்ளம, 

எரிசபாருள் விளல உயர்வு, வளர்ந்துவரும் வருமான சமத்துவமின்ளம 
ஆகியவற்ளறச் சுட்டிக்காட்டியது. மநர்மளறயான கூறு, ஏமதனும் ஒரு 
நலத்திட்டத்தில் (உஜ்வாலா அல்லது பிரதமர் ஆவாஸ் மயாஜனா) 

பயனளடந்தவர்களின் எண்ணிக்ளகளயக் குறிப்பிட்டது. மபாலி 
அளடயாளங்களுடன் சலுளக சபறுவளதக் குளறக்க பமயாசமட்ரிக் 

அங்கீகாரம், ஊழல், மவண்டியவருக்குச் சலுளக அளித்தல் 
ஆகியவற்ளறக் குளறக்க வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மநரடியாகத் 
சதாளகளயச் சசலுத்துதல், சசாத்துக்கள் இருக்குமிடத்ளத அறிய 
ஜிமயாமடகிங் சதாழில்நுட்பத்ளதப் பயன்படுத்துதல் சசய்தல் முதலான 
நடவடிக்ளககளளக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் சசயல்திறன் என்னும் கூறு 
இதில் மசர்க்கப்பட்டது. 

 

ஆய்வுகளின்மபாது இப்படி சவவ்மவறு தகவல்களள அளித்து 
அவற்றிலிருந்து எளதமயனும் படிக்கும்படி மகட்கும்படி மக்களளக் 
மகட்டுக்சகாண்டால் அதன் விளளவாக ஆராய்ச்சியாளருக்குக் 
கிளடக்கும் மக்களின் குழுக்கள் ஏறத்தாழ ஒமர மாதிரியாக இருக்கும். 
அவர்கள் படிக்கும் அல்லது மகட்கும் தகவல்களின் வளக மட்டுமம 
மாறுபட்டிருக்கும். அவர்களுளடய அரசியல் மதர்வுகள் தகவல்களின் 
தன்ளமளயப் சபாறுத்மத இருக்கிறது; மவறு காரணிகளளப் சபாறுத்து 
அல்ல என்று அதிக நம்பிக்ளகயுடன் ஆய்வாளர் கூற இந்த முளறளம 
வழி வகுக்கிறது. இந்த ஆய்வில் நான் பங்மகற்பாளர்களின் அரசியல் 

மதர்வுகளள இரண்டு வழிகளில் அளந்மதன்: மமாடி அரசாங்கத்தின் 

சசயல்திறளன 0 முதல் 10 என்னும் அளவில் மதிப்பிடுமாறு 

வாக்காளர்களளக் மகட்மடன் (அதிக மதிப்புகள் அதிக வரமவற்ளபக் 
குறிக்கின்றன). அவர்களின் மாநிலத்தில் உள்ள முக்கிய அரசியல் 

கட்சிகளுக்குக் கற்பளனயாக 10 ரூபாய் நன்சகாளட அளிக்க மவண்டும் 

என்றும் மகட்டுக்சகாண்மடன். யாருக்கும் நன்சகாளட இல்ளல 
என்பதிலிருந்து நன்சகாளடளயப் பல கட்சிகளுக்குப் பிரித்துக் 
சகாடுப்பதுவளரயிலும் அவர்களுக்குப் பல மதர்வுகள் இருந்தன. 
பாஜகவுக்கு எவ்வளவு நன்சகாளட அளிக்கப்பட்டது என்பளத அறிய 
நான் ஆர்வமாக இருந்மதன். 

 



திைறையான செயல்முறைறயக் காட்டிலும் விறைவுகறையய 
வாக்காைர்கள் விரும்புகிைார்கள் 
மநர்மளறயான சசயல்திறன் குறித்த தகவளல மநாக்கி வாக்காளர்களின் 

விருப்பத் மதர்வுகள் நகர்வளதக் கண்மடன். வாக்காளர்கள் சராசரியாக, 

மவளலவாய்ப்பின்ளம, வளர்ந்துவரும் சமத்துவமின்ளம, எரிசபாருள் 

விளல உயர்வு ஆகியவற்றில் மமாடி அரசாங்கத்தின் சசயல்திறனுக்கு 

10க்கு 6 என்று வழங்கினர். நலத்திட்டங்களளப் பற்றிக் கூறப்பட்ட பிறகு 

அவர்கள் அரசாங்கத்ளத மமலும் சாதகமாக மதிப்படீு சசய்தனர் (10க்கு 7க்கு 

மமல்); அரசாங்கத்தின் மதிப்பு இதனால் 1.14 புள்ளிகள் அல்லது முழு 

அளவில் 11 சதவதீ புள்ளிகள் மமம்பட்டது. நன்சகாளட என்று வரும்மபாது, 

எதிர்மளறயான தகவளலக் கண்ட பிறகு, வாக்காளர்கள் சராசரியாக 10 

ரூபாயில் 3.9ஐ பாஜகவுக்கு வழங்கினர். நலத்திட்டங்களளப் பற்றி 
அறிந்துசகாண்ட பிறகு 28 ளபசா கூடுதலாக வழங்கினார்கள். இது சமாத்த 
பட்சஜட்டில் மதாராயமாக 2.8 சதவதீம். 

 

இந்த முடிவுகளிலிருந்து என்ன சதரிகிறது? முதலாவதாக, வாக்காளர்கள் 

மமாசமான மபரியல் சபாருளாதாரச் சசயல்திறன் மமாசமாக இருப்பதில் 
கவனம் சசலுத்தினாலும், அவர்கள் பாஜக அரசாங்கத்ளதச் சாதகமாக 

மதிப்பிடுவதாகத் சதரிகிறது. வாக்காளர்கள் சசயல்திறன் அடிப்பளடயில் 

மதிப்பிடுவதில் உள்ள வரம்புகளளப் பற்றி இது நமக்குச் சசால்கிறது: 

சசயல்திறன் முக்கியம்தான் என்றாலும் அது மட்டுமம ஒரு கட்சிக்கு 
ஆதரவாக அளமந்துவிட முடியாது. இரண்டாவதாக, ஒரு 

கருத்துக்கணிப்பில் சவளிப்படும் மபாக்குகள் பாஜகவுக்கான ஆதரளவ 

மிளகப்படுத்திக் காட்டலாம். ஆனால் வாக்காளர்கள் நடந்துசகாள்ளும் 
விதம் குறித்த அளவுமகால்கள் மமலும் துல்லியமான சித்திரத்ளதத் 
தருகின்றன. 

 

 



 
திட்டங்களளத் திறளமயாக அமல்படுத்தும் விஷயத்தில் பலன்கள் 
எவ்வாறு வழங்கப்படுகின்றன என்பது குறித்து வாக்காளர்கள் அக்களற 
சகாள்கிறார்களா? இளத அறிவதற்காக, ஊழளலயும் 
மவண்டியவர்களுக்குச் சலுளக அளிப்பளதயும் குளறக்க அரசு எடுத்த 
நடவடிக்ளககள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் வாக்காளர்களிடம் 
ஏற்படுத்திய தாக்கத்ளத ஒப்பிட்டுப்பார்த்மதன். கூடுதல் தகவல்கள் 
என்ன தாக்கத்ளத ஏற்படுத்தின? அதிகம் இல்ளல. அரசின் சசயல்திறன் 
குறித்த மதிப்படீுகள் இதனால் 0.91 புள்ளிகள் உயர்ந்தன. சமாத்தக் 
கணக்கில் இது 2 விழுக்காடு. ஆளுங்கட்சிக்கான நன்சகாளட 29 ளபசா 
அதிகரித்தது. ஒதுக்கப்பட்ட பட்சஜட்டில் இது கிட்டத்தட்ட 3 விழுக்காடு.    
 

சமாத்தமாகத் சதாகுத்துப் பார்க்கும்மபாது, நலத்திட்டங்களள 
உரியவர்களுக்குக் சகாண்டுமசர்ப்பதால் அரசியல் ரீதியாகப் பலன் 
இருக்கிறது என்பது சதளிவு. ஆனால், அளதத் திறம்பட 
அமலாக்குவதற்கான கூடுதல் மதிப்பு குளறந்த அளவில்தான் உள்ளது. 
பிரதமர் ஆவாஸ் மயாஜனா திட்டத்தின் பயனாளர்கள் விஷயத்திலும் 
இமத நிளல இருப்பளத இன்சனாரு ஆய்வில் நான் கண்டறிந்மதன். 
 

 

முடிவுகள் 



இந்த ஆய்வின் விளளவு என்னசவன்றால், வாக்காளர்கள் 

சசயல்முளறக்கு (அதாவது, திட்டங்களின் பலன்கள் மக்களுக்கு எவ்வாறு 
மபாய்ச்மசருகின்றன என்பது) அதிக அளவில் மதிப்பளித்தால் 

மக்களுக்கான பலன்கள் இளடயில் கசிதல், மவண்டியவர்களுக்குச் 
சலுளக அளிக்கும் மபாக்கு ஆகியவற்ளறக் குளறப்பளத மநாக்கமாகக் 

சகாண்ட பல நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் அரசியல் ரீதியாகப் பலன் தரும். 
தற்மபாது, ஊழளலப் பற்றிய சபாது உளரயாடல் உயர்மட்ட ஊழல் 
வழக்குகளளப் பற்றியதாக மட்டுமம இருக்கிறது. ஊழலில் அல்லது 

மவண்டியவர்களுக்குச் சலுளக அளிப்பதில் ஈடுபடும் சசல்வாக்கு மிக்க 

நபர்களளச் சுட்டிக்காட்டிப் மபசுவதிமலமய இந்த உளரயாடல் கவனம் 

சசலுத்துகிறது. இருப்பினும், இந்த உளரயாடளல ஆழப்படுத்த மவண்டிய 

அவசியம் உள்ளது. சகாள்ளக வடிவளமப்பு, பலன்கள் உரிய பயனருக்குப் 
மபாய்ச்மசருதல் ஆகியவற்றில் கவனம் சசலுத்தும் 

நன்சகாளடயாளர்களும் நிபுணர்களும் சசயல்திறளன மமம்படுத்தும் 

நடவடிக்ளககளளக் குடிமக்கள் எவ்வாறு பார்க்கிறார்கள் என்பளதயும் 
அவற்றுக்கு ஏமதனும் மதிப்பளிக்கிறார்களா என்பளதயும் மதிப்பிட 

மவண்டும். சபாதுசவளியில் கிளடக்கும் தகவல்களும் விழிப்புணர்வுப் 

பிரச்சாரங்களும் மவண்டியவர்களுக்குச் சலுளக அளித்தல், ஊழல் 
ஆகியவற்றின் தீய விளளவுகளள இன்னும் சவளிப்பளடயாக 

எடுத்துக்காட்டி, திறளமயான சசயலாக்கத்தின் ஆதாயங்களளச் 

சுட்டிக்காட்ட மவண்டும். சசயல்திறனுக்கான மதிப்ளப உருவாக்க 
மவண்டும்; அது இருப்பதாக அனுமானித்துக்சகாள்ள முடியாது. 
வாக்காளர்களிடமிருந்து சநருக்கடி வராதவளரயிலும், நிர்வாகத்ளத 

மமம்படுத்துவதற்கும், நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களள மமற்சகாள்வதற்குமான 

அரசியல் ஊக்குவிப்புகள் பலவனீமாகமவ இருக்கும். 

 

ஷிகர் சிங் CASI நிறுவனத்தில் முதுமுளனவுப் பட்ட ஆய்வாளர் 
அவருளடய ட்விட்டர் கணக்கு: @shikhar_46. 
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