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ABSTRACT
As per Human Development Index of 2019 report, India is in the 129th rank. Nearly
28% of the Indian population lives below the poverty line. As per another report from
The Lancet journal on healthcare index, India is in 154th position among the 195
countries. According to India’s Annual Status of Education Report 2017, 14% of
children in the age group of 14-18 are not enrolled in any school system. Education,
health and living standards are the primary factors to measure the quality of life in any
social settings. Giving this grim view of social conditions in India, the role of public
institutions as well as individual members’ are crucial in lending adequate support to
the society to enhance the standings of living conditions. According to a study published
in 2011, only 2% of news space were being given to the issues pertinent to
development by the leading Indian national newspapers. Many news stories in these
2%, might have appeared due to 'Coups and earthquakes syndrome’ type of events that
contained news values of death, disease and disaster. From the perspective of
Sustainable Development Goals, the participatory approach of individuals is more
meaningful in order to achieve the stated 17 goals as well as 169 targets. Apart from the
government’s initiative for the SDGs and substantial fundings from the donor agencies,
awareness about the SDGs is essential and ideal for the bottom-up approach towards
achieving the development goals and its targets by 2030. In this respect, with the help
of twitteR package of and text mining tools of R programming, citizen’s voice was
measured for those keywords and its equivalent hashtags which were appeared in June
2018. English is being the elite language in India, one regional language Tamil would be
included to compare the non-English private sphere with regard to SDGs in Indian
context.
Keywords: Social Media, Indian population, Indian context, SDG,

Int. Res. J. Tamil, 149-162 | 149

DOI: 10.34256/irjt20316

RESEARCH ARTICLE

நீ டித்த

K.S. Arul Selvan / 2020

Vol. 2 Iss. 3 Year 2020

About the Author
Dr. K.S. Arul Selvan is an Associate Professor with the School of Journalism and New Media
Studies, IGNOU, India. He is the Coordinator for the Doctoral degree programme of the school. In
addition to this, he manages an Appreciation Programme in Media and Information Literacy. He
was a part of the MIL South Asia training workshop organized by UNESCO and was closely
associated with the establishment of MILUNI (Media and Information Literacy University
Network of India) in 2014 (affiliated with the GAPMIL of UNESCO). He is part of UNESCO’s
international expert committee (2019) to draft global standards for MIL curricula. Dr. Arul has 13
years of media education experience in the Indian University system. Prior to that he was
associated with the South Asian Online Journalism programme of the BBC World Service Trust as a trainer, mentor and
project coordinator. He worked as Indian investigator on the International Federation of Journalists ’six country
research programme on HIV/AIDS reporting. He is the recipient of Summer Doctoral Fellowship from Oxford Internet
Institute, University of Oxford. Dr. Arul is managing a digital repository on MIL - www.medialit.in

அறிமுகம்
ஊடைம் மற்றும் தைவல் எழுத்தறிவு (Media and Information Literacy) என்பது ஒரு நபகர
ஊடைங்ைகளயும், அதில் உள்ள தைவல்ைகளயும் சிறப்பாை புரிந்து கைாள்ளக்கூடிய வகையில்
கையாள உதவுைிறது.
ஊடைங்ைள்

மற்றும்

அதன்

தைவல்ைகள,

கபறுதல்,

பங்தைற்றல்,

அது

குறித்து

விமர்சனம் கசய்தல் என்ற மூன்று பரிமாணங்ைளில் தனி நபரின் கசயல்பாடுைள் உள்ளன.
சரியான ஒரு ஊடைத்கததயா அல்ைது தைவகைதயா ஒருவர் கபற்றால், அவரால்,
அந்த

சூழகை

எளிதாைப்

புரிந்து

கைாண்டு,

அதற்தைற்ப

அவரால்

திறம்படச்

கசயல்பட

முடியும்.
ஊடைம்

மற்றும்

தைவல்

எழுத்தறிவு

கபறும்

ஒருவருக்கு,

குறிப்பிட்ட

சூழைில்

பங்தைற்ைவும், தனது ைருத்கத ஆணித்தரமாை அகனத்து உறுப்பினர்ைளுக்கும் கதரிவிக்கும்
திறகமகய

வழங்குைிறது.

விமர்சனங்ைகள

அதததநரத்தில்

வழங்கும்தபாது,

பங்தைற்கும்

அக்குறிப்பிட்ட

ஒவ்கவாருவரும்

கசய்தியின்,

சூழைின்

விரிவான

உண்கமயான

அர்த்தத்கத கபற உதவுைிறது.
இந்த மூன்று திறகமைள் கைாண்ட ஒரு நபரால், எந்த சூழ்நிகையிலும் தன்கன ஒரு
கபாறுப்புள்ள குடிமைனாை கசயல்படும் விழிப்புணர்வு கைாண்டவராை இருக்ை முடியும்.
பை

தைவல்ைகளப்

கபற்ற

ஒருவரால்,

சமூைத்தில்

அகனத்து

விதமான

வளர்ச்சிைளிலும் பங்தைற்ை முடியும். அதுதவ பரந்த வளர்ச்சிக்கும், உயர்தரமான வாழ்வியல்
நிகைக்கும் ததகவயான ஒன்றாை உள்ளது.
இந்திய

ஊடைத்துகற

மற்றும்

கபாழுதுதபாக்குத்

துகற

ஆண்டுக்கு

11.6%

என்ற

விைிதத்தில் வளர்ந்து வருைிறது (FICCI, 2019). அடுத்த 2021 ஆண்டு வகர இதத விைிதத்தில்
கதாடரும்
என்ற

எனவும் எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. உைை அளவில் சராசரி வளர்ச்சி விைிதம்

வதத்தில்
ீ

உள்ளது

(PWC,

2019).

இதததநரத்தில்,

இந்திய

ஊடைத்

4.3%

துகறயின்

வளர்ச்சியில், 836 மில்ைியன் தபர் கதாகைக்ைாட்சி பார்கவயாளர்ைளாைவும் (BARC, 2018), 425
மில்ைியன்

தபர்

கசய்தித்தாள்

வாசைர்ைளாைவும்

(Malvania,

2019),

159

மில்ைியன்

தபர்
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வாகனாைி தநயர்ைளாைவும், 560 மில்ைியன் தபர் இகணய தள நுைர்தவாராைவும் உள்ளனர்
(Statista, 2020).
இருப்பினும்,
கைாண்டுள்ளது.

மடங்கு

அதிர்ச்சியூட்டும்

அதாவது, ததசிய

புள்ளிவிவரப்படி,
திறகனக்

இந்த

‘ைிராமப்புற

அதிைமாை

30.2%

8.8%

அதததநரத்தில்,
ஆை

மற்கறாரு

பரிமாணத்கதயும்

மாதிரி ைணக்கைடுப்பு அகமப்பின் 2014 ஆம்

மக்ைளில்

கைாண்டுள்ளனர்.

எண்ைள்

உள்ளது

தபர்

மட்டுதம

இகணயதளத்கத

நைர்ப்புறங்ைளில்,
(Bagchi,

2017).

ஆண்டின்

இந்த

இயக்கும்

எண்ணிக்கை

இப்புள்ளிவிவரங்ைள்

நான்கு

குறிப்பிடும்

மற்கறாரு விளக்ைம் என்னகவனில், ைிட்டத்தட்ட 70% மக்ைள், இகணய தளத்கத இயக்கும்
கதாடர்பில் இல்கை என்று கூறுைிறது.
இருப்பினும், இந்திய கதாகைத் கதாடர்பு ஒழுங்குமுகற ஆகணயத்தின் (TRAI) 2019
இன்

அறிக்கைப்படி,

இந்தியாவில்

560.01

மில்ைியன்

மக்ைள்

இகணயதள

கதாடர்பில்

உள்ளனர் என்று கூறுைிறது.
மக்ைளிடம் நடத்திய ஆய்வில், 42.87% தபர் இகணயதள சந்தாதாரர்ைளாை உள்ளனர்.
நைர்ப்புற இந்தியாவில் 88.26% தபர் இகணயதள கதாடர்பு கபற்றுள்ளனர். ைிராமப்புறங்ைளிதைா
21.76%

தபர்

மட்டுதம

இகணயதள

சந்தாதாரர்ைளாை

உள்ளனர்.

இந்த

புள்ளிவிவரங்ைள்

அடிப்பகடயில், இந்தியாவில் ைிட்டத்தட்ட 58% தபர் இகணயதள கதாடர்பில் இல்கை என்று
கதளிவாைிறது.
2019 ஆண்டு நவம்பர் மாதம் கதாகைத் கதாடர்பு நிைவரம் குறித்த இந்திய கதாகை
கதாடர்பு

ஒழுங்குமுகற

ஆகணயத்தின்

ஆய்வறிக்கைபடி

நைர்புறங்ைளில்

கதாகைதபசி

இகணப்பு கபற்தறார் எண்ணிக்கை 157.33% ஆை வளர்ச்சி அகடந்து உள்ளது. அதததநரத்தில்
ைிராமப்புறங்ைளில் இந்த வளர்ச்சி 56.69% ஆை மட்டுதம உள்ளது.
கமாத்த மக்ைள் கதாகையில் சராசரியாை 40% தபர் மட்டுதம ஊடைங்ைகளயும், அதன்
தைவல்ைகளயும் கபறும் நிகையில் உள்ளனர். மிைப்கபருவாரியான மக்ைள் கதாகை கைாண்ட
ைிராமப்

பகுதியும்,

ஊடங்ைகளயும்,

ஓரளவு

மக்ைள்

கதாகை

தைவல்ைகளயும்

கபற

கைாண்டு

முடியாத

புறநைர்

பகுதி

நிகையில்

மக்ைளும்

தான்

இன்னும்

உள்ளனர்.

மனித

வாழ்க்கை நிகைகய விகரந்து தமம்படுத்த இந்த சூழ்நிகை இணக்ைமான ஒரு வாய்ப்கப
ஏற்படுத்தாது, என்பதகன இந்த புள்ளிவிவரங்ைள் வலுப்படுத்துைின்றன.
ஐக்ைிய
விவரங்ைகள
கைாண்ட
மக்ைள்

நாடுைள்

கவளியிட்டது.

நிகையில்
ஊட்டச்சத்து

முன்தப

சார்பில்

திருமணம்

ைடந்த

அதில்,

15 சதவதம்
ீ

தினமும்

ஆம்
1.90

ஆண்டு

கதற்ைாசியா

டாைருக்கும்

குறித்த

குகறவான

மக்ைள் வாழ்க்கைகய நடத்துைின்றனர்.

குகறபாடுடன்
கசய்து

2012

உள்ளனர்.

28%

கபண்ைள்

கவக்ைப்படுைின்றனர்.

21%

18

281

வயகத

தபர்

மின்

புள்ளி

வருமானம்
மில்ைியன்

அகடவதற்கு

இகணப்பிற்ைாை

ைாத்திருக்ைின்றனர். 31% தபர் இன்னும் தசரிைளில் வாழ்ைின்றனர். சிகறைளில் உள்ளவர்ைளில்
64%

தபர்

இன்னும்

தண்டகன

கபறாமல்

உள்ளனர்.

அைண்ட

அகைவரிகச

இகணய

வசதிக்ைாை 70% தபர் ைாத்திருக்ைின்றனர் என்று அந்த புள்ளி விவரம் கூறுைிறது. சர்வததச
அளவில்,

மனித

வாழ்க்கை

சூழைில்

உள்ள

மிைப்கபரிய

இந்த

இகடகவளிகய

சீர்
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கசய்வதற்கு சிை இைக்குைகளயும், குறிக்தைாள்ைகளயும் ஒவ்கவாரு தரப்பினரும் ஏற்றுக்
கைாண்டுள்ளனர்.
சர்வததச

அளவில்

நம்

அகனவருக்கும்

முன்புள்ள

169

குறிக்தைாள்ைள்,

17

இைக்குைகள அகடவதற்கு, இன்கறய வாழ்க்கை சூழைில் பை சவால்ைள் உள்ளன. இந்த
சவால்ைள் அகனத்கதயும் உைை நாடுைள் ைடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஒப்புக்கைாண்டுள்ளன.
அவற்கற 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் அகடயவும் ஏைமனதாை ஏற்றுக் கைாண்டுள்ளன. இந்த 17
இைக்குைதள நிகையான அபிவிருத்தி குறிக்தைாள் எனப்படுைிறது. இந்த இைக்குைள் மற்றும்
குறிக்தைாள்ைள்

அகனத்தும்

அடிப்பகடயாை,

மக்ைள்,

பூமி,

வளர்ச்சி,

அகமதி

மற்றும்

ஒற்றுகம ஆைியவற்கற கதாடர்புகடயதாை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஊடைங்ைளும், அதன் தைவல்ைளும் இந்த குறிக்தைாளுக்ைான தீர்கவ கைாடுத்துவிடாது.
ஆனால்,

ஊடைம்

கபாறுப்புைகள

மற்றும்

பற்றி

தைவல்

எளிதாை

அறிவு

அறிந்து

கபறுவதால்,

கைாள்ளவும்,

அதன்

பயனாளர்ைள்,

தங்ைளது

எல்கைகய

உணர்ந்து

அவர்ைளது

நடந்து கைாள்ளும் கபாறுப்புணர்கவயும் அளிக்கும்.
சட்டங்ைள்

மற்றும்

உறுதிகமாழி

தீர்மானங்ைள்

மூைம்

சர்வததச

அளவில்

அகனவருக்கும் ைருத்துச் சுதந்திரம் உரிகம வழங்ைப்பட்டு உள்ளது. அதாவது, தைவல்ைகள
ததடுவது, கபறுவது, மற்றும் வழங்குவது ஆைிய உரிகம உள்ளது. சமூை அகமப்பில் எந்த
ஒரு வளர்ச்சிக்கும் அடிப்பகடத் ததகவயாை தனிநபரின் தீவிர பங்தைற்பு தவண்டும். அந்த
நிகைகய

அகடய

தவண்டும்

என்றால்,

எந்தவிதமான

தடங்ைலும்

இன்றி

தைவல்ைள்

பரிமாற தவண்டும்.
எளிதாை

தைவல்

உறுதிகசய்யும்தபாது,

பரிமாறும்தபாது,

அங்கு

பல்தவறு

அதில்

தரப்பட்ட

பங்தைற்பாளர்ைளின்

மக்ைளிடமிருந்து

பாதுைாப்பும்

பல்தவறு

விதமான

தைவல்ைள் பரிமாறப்படும். பை ைருத்துக்ைகள அைசும் கபாது தமகடயில் நல்ை தீர்க்ைமான
விவாதங்ைளும்,

தீர்வுக்கு

வழியும்

பிறக்கும்.

இவ்வாறு

இருக்கும்தபாது

ஒதுக்ைப்பட்ட

மக்ைளும், பின் தங்ைிய மக்ைளும் ஆர்வமுடன் பங்தைற்ை வாய்ப்பாை அகமயும்.
தைவல்
கபறும்
ஆகும்.

வசதிதய

கதாடர்பு

மற்றும்

வளர்ச்சிக்ைான

வளர்ச்சிக்ைான

அைகுைளில்

தைவல்

கதாழில்நுட்பத்கத

நடவடிக்கைைளில்
பாைின

கபாதுமக்ைள்

எளிதாை

முக்ைியமான

ைாரணி

மற்றுகமாரு

சமத்துவம்,

ஆண்

மற்றும்

கபண்

இகடதய

சமமான தைவல் கதாடர்பு வசதி ஆைியகவ மிைவும் அவசியம் ததகவ.
தமற்கூறிய தைவல்ைள் மற்றும் ைாரணிைள் முழுகமயான அணுகு முகறயிைிருந்து
ஒரு

கநருக்ைமான

தைவைறிந்த

மற்றும்

விஞ்ஞான

சமுதாயத்திற்கும்,

அதன்

பூர்வ

ஆய்வுக்கு

வளர்ச்சிக்ைான

வழி

குறிக்தைாள்

வகுக்ைின்றன.
மற்றும்

இதுதவ

இைக்குைகள

விமர்சன ரீதியாை புரிந்துகைாள்ள வசதியாைவும் இருக்கும்.

ஆய்வு சசயல் திட்டம்
கபாது நைனுக்ைான வளர்ச்சியில் பங்கைடுக்கும் சாதாரண குடிமைனின் பங்கு குறித்து
அறிந்து

கைாள்வதற்கு,

ஐக்ைிய

நாடுைள்

வடிவகமத்துக்

கைாடுத்த

நிகையான

வளர்ச்சிக்ைான17 குறிக்தைாள் அடிப்பகடயில் இந்த ஆய்வு தமற்கைாள்ளப்பட்டது.
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கபாது

மக்ைளின்

கதாடர்புகடய

வாழ்வாதாரங்ைகள

ஏழு

இைக்குைள்

ஆய்வு

மட்டுதம

கசய்வதற்கு

இந்து

நிகையான

ஆய்வுக்கு

வளர்ச்சிக்கு

கபாதுவானது

என்று

ைருதப்பட்டன. அந்த இைக்குைள்:
எஸ்.டி.ஜி 1 - வறுகம இல்கை - இந்த எஸ்.டி.ஜி வறுகமகய ஒரு மனித உரிகமப்
பிரச்சிகனயாை விவரிக்ைிறது, இது வருமான பற்றாக்குகற மட்டுமல்ை, பசி, ஊட்டச்சத்து
குகறபாடு மற்றும் தபாதுமான வட்டுவசதி
ீ
மற்றும் சுைாதார மற்றும் ைல்விக்ைான அணுைல்
ஆைியவற்றின்

விகளவாகும்.

சம்பாதிப்பவர்ைகள

ஒரு

வறுகமயின்

நாகளக்கு

அளவுக்குள்

1.25

டாைருக்கும்

வாழ்பபவர்ைைளாை

குகறவாை

வகைபடுத்தப்பபடுைிறது.

எனதவ, 2030 ஆம் ஆண்டிற்ைான இந்த நிகையான வளர்ச்சி இைக்ைின் தநாக்ைங்ைளில் ஒன்று,
உைைில் உள்ள அகனவருக்கும் தீவிர வறுகமகய ஒழிப்பதாகும்.
எஸ்.டி.ஜி

2

–

பசி

இன்கம

-

ஒவ்கவாரு

ஒன்பது

தபரில்

ஒருவர்

ஊட்டச்சத்து

குகறபாடு உள்ளவர். இது உைைம் முழுவதும் சுமார் 815 மில்ைியன் மக்ைகள தசர்க்ைிறது.
இந்த

ைாரணத்திற்ைாை,

விவசாயத்தில்

இந்த

ததகவயான

எஸ்டிஜி

முதலீடுைள்

பசி

நிவர்த்தி

மற்றும்

மற்றும்

ைாடுைள்,

நிகையான

கபருங்ைடல்ைள்,

வளர்ச்சி,

நீர்

மற்றும்

பல்லுயிர் பாதுைாப்பு ஆைியவற்றின் மூைம் ஊட்டச்சத்கத தமம்படுத்துவகத தநாக்ைமாைக்
கைாண்டுள்ளது.
எஸ்.டி.ஜி 3 - நல்ை ஆதராக்ைியம் மற்றும் நல்வாழ்வு - ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஐந்து
வயதிற்குட்பட்ட ஐந்து மில்ைியனுக்கும் அதிைமான குழந்கதைள் இறக்ைின்றனர். 2000 ஆம்
ஆண்டிைிருந்து,
இறப்புைகளத்

அம்கம
தடுத்தன,

தநாய்க்கு
ஆனால்

எதிரான

தடுப்பூசிைள்

ைிட்டத்தட்ட

உைைத்தின்

ஏழ்கமயான

பகுதிைளில்

15.6

மில்ைியன்

குழந்கத

இறப்பு

அதிைமாை உள்ளது. ஆதராக்ைியமான வாழ்க்கை மற்றும் நல்வாழ்கவ உறுதி கசய்வதற்ைான
இந்த எஸ்.டி.ஜி, 2030 ஆம் ஆண்டில் ஒவ்கவாரு 100,000 பிறப்புைளுக்கும் 70 சதவிதம் வகர
இறப்கப குகறக்கும் தநாக்ைத்கத உள்ளடக்ைியது.
எஸ்டிஜி

4

-

தரமான

ைல்வி

-

உைைளவில்

262

மில்ைியனுக்கும்

அதிைமான

குழந்கதைள் பள்ளிக்கு வருவதில்கை. சிறந்த வாழ்க்கை மற்றும் நிகையான வளர்ச்சிக்கு
ைல்வி ஒரு

அடித்தளமாகும். சமமான ைல்வியால் எல்ைா மக்ைளும் பிரச்சிகனைளுக்கு

நிகையான தீர்வுைகள உருவாக்ை ததகவயான தகுதிைகள கைாடுக்ைின்றது.
எஸ்டிஜி
Development

5

-

Goals)

2000

முன்தனற்றத்திற்கு
முடிவுக்குக்

பாைின

சமத்துவம்

முதல்

2015

வழிவகுத்தன.

முந்திய

வகர

இந்த

கைாண்டுவருவகதயும்,

-

பாைின

எஸ்டிஜி
சட்ட

அபிவிருத்தி

இைக்குைள்

சமத்துவத்தில்

கபண்ைளுக்கு

குறிப்பிடத்தக்ை

எதிரான

ைட்டகமப்கபயும்,

(Millennium

பாகுபாட்கட

அதிைாரமளித்தல்

கைாள்கைைகளயும் பயன்படுத்துவகத தநாக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது.
எஸ்டிஜி
ஓரங்ைட்டப்பட்ட
நாடுைளின்
ைவனம்.

10

-

குகறக்ைப்பட்ட

மக்ைளுக்ைான

ஏற்றுமதிைள்
2030

ஆம்

உைைளாவிய

மற்றும்

ஆண்டில்,

சமத்துவமின்கம

-

மிைவும்

கைாள்கைைகள

பின்தங்ைிய

மற்றும்

உருவாக்குவது,

கதாழில்நுட்பத்தில்

புதுகமைள்

மக்ைள்கதாகையில்

40

வளரும்

ஆைியவற்றில்

சதவிைிதத்தினரின்

சிறப்பு

வருமான

வளர்ச்சிகய ததசிய சராசரிகய விட அதிை விைிதத்தில் தக்ைகவத்தல்.
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எஸ்டிஜி 13 - ைாைநிகை நடவடிக்கை - உைை கவப்பநிகை அதிைரிப்கப இரண்டு டிைிரி
கசல்சியஸுக்குக் குகறக்ை வழிவகுப்பது, ைாைநிகை மாற்றத்கத எதிர்த்துப் தபாராடுவகத
ததசிய கைாள்கையாை மாற்றுவது, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைல்விகய தமம்படுத்துதல்.
இந்த

ஆய்வுக்கு,

முக்ைிய

பல்ைகைக்ைழைம்

மற்றும்

கதாகுத்துள்ளது

(SDGN,

எண்ணிக்கையிைான

வார்த்கதைளின்

எஸ்.டி.எஸ்.என்
2017).

முக்ைிய

பட்டியல்

கதாகுக்ைப்பட்டது.

ஆஸ்திதரைியா

ஒவ்கவாரு
வார்த்கதைள்

/

பசிபிக்

குறிக்தைாள்ைளுக்கும்,
அகடயாளம்

தமானாஷ்

இந்த

பட்டியகை

ஒரு

குறிப்பிட்ட

ைாணப்பட்டன.

மக்ைளின்

எண்ணங்ைள் பிரதிபைிப்கப ைணக்ைிடுவதற்கு டுவிட்டர் பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதத
கசாற்ைள்

குறித்த

புள்ளி

விவரங்ைள்

தசைரிக்ைப்பட்டது.

தமதை

குறிப்பிட்ட

இைக்குைள்

கதாடர்பான முக்ைிய வார்த்கதைகள நான்கு குழுக்ைளாை பிரிக்ைப்பட்டு டுவிட்டரிைிருந்து
பிரித்கதடுக்ை

பின்வரும் ‘R’ கமன்கபாருள் நிரைாக்ை குறியீடுைள் இரு கமாழிைளுக்ைாை -

தமிழ் மற்றும் ஆங்ைிைம் - வடிவகமக்ைப்பட்டன.
SDG1KW10603ta <- searchTwitter("வறுமை OR சைத்துவம் OR ஏமை OR வறுமைஒழிப்பு OR வறுமைக ோடு ", lang="ta",
n='5000', resultType="recent", geocode='13.0826802,80.27071840000008,1000mi') (Figure 1)
SDG1KW20603ta <- searchTwitter("அடிப்பமை OR கசமவ ள் OR வளங் ள் OR சுற்றுச்சூைல்", lang="ta", n='5000',
resultType="recent", geocode='13.0826802,80.27071840000008,1000mi') (Figure 2)
SDG1KW30603ta <- searchTwitter("வருைோனம் OR சைத்துவம் OR போகுபோடு OR போகுபோடின்மை", lang="ta", n='5000',
resultType="recent", geocode='13.0826802,80.27071840000008,1000mi') (Figure 3)
SDG1KW40603ta <- searchTwitter("வோழ்க்ம OR தரம் OR சமூ ம் OR போது ோப்பு OR வளரும் OR நோடு ள் OR", lang="ta",
n='5000', resultType="recent", geocode=’13.0826802,80.27071840000008,1000mi') (Figure 4)
SDGKW1 <- searchTwitter(“End poverty” OR “Extreme poverty” OR “Income equality” OR Non-discrimination OR “Poor
and vulnerable” OR Poverty OR “Poverty eradication” OR “Poverty line”, lang="en", n='5000', resultType="recent",
geocode=’19.0759837, 72.87765590000004, 3000mi') (Figure 5)

SDG1KW2 <- searchTwitter("Basic OR services OR Class OR Developing OR countries OR Disadvantaged OR Economic
OR resources OR End OR poverty OR Environment OR Equality OR Extreme OR poverty", lang="en", n='5000',
resultType="recent", geocode='28.6384895,77.12275917150659,3000mi') (Figure 6)
SDG1KW3 <- searchTwitter("Financial OR inclusion OR Income OR Income OR equality OR Microfinance OR Nondiscrimination OR Poor OR Poor OR vulnerable OR Poverty OR Poverty OR eradication OR Poverty line", lang="en",
n='5000', resultType="recent", geocode=’28.6384895, 77.12275917150659,3000mi') (Figure 7)
SDG1KW4 <- searchTwitter("Quality OR Life OR Resources OR Social OR protection OR systems OR social OR
protection OR Sustainable OR Third OR World OR Vulnerable OR Wealth OR distribution", lang="en", n='5000',
resultType=“recent", geocode=’28.6384895, 77.12275917150659, 3000mi') (Figure 8)
தமிழ் கமாழி சார்ந்த டுவிட்டர்ைள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கபற அதற்ைான புள்ளியியல்
(Geocode) பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆங்ைிைம் கமாழி சார்ந்த டுவிட்டர்ைள் இந்திய தகைநைரம்
கடல்ைியில் இருந்து கபற அதற்ைான புள்ளியியல் (Geocode) பயன்படுத்தப்பட்டது. 2018 ஆம்
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ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் 10 நாட்ைள் ‘R’ கமன்கபாருள் நிரைாக்ை குறியீடுைள் முகறயில்
தமதை

குறிப்பிட்ட

தசைரிைப்பட்டது.

வார்த்கதைள்

ஒவ்கவாரு

பயன்படுத்தப்பட்டு

நாளும்

டுவிட்டரில்

தைவல்ைள் கபறப்படும்

தபாது

இருந்து

தைவல்ைள்

அந்நாளுக்கு

முந்திய

மூன்று நாட்ைளின் தைவல்ைள் தசைரிக்ைப்படும். இந்த வகையில் ஜூன் மாதம் முழுவதும்
தைவல்ைள்

தசைரிப்பில்

கமாழியிலும்

மற்றும்

உள்ளடக்ைியது.
ஆங்ைிை

அதன்படி

கமாழியில்

டுவிட்டரில்

இடம்கபற்ற

74616

142198

தைவல்ைள்

தைவல்ைளும்

தமிழ்

ஆய்வுக்கு

எடுத்துக் கைாள்ளப்பட்டது.

பகுப்பாய்வு
அகனத்து
பயன்படுத்தி
‘R’

(Geocode)

கசாற்ைளஞ்சியம்

கமன்கபாருள்

ததகவயான
குறிப்பிட்ட

தைவல்ைளும்

புள்ளியியல்

கசய்யப்பட்டன.
கசய்ய

டுவிட்டர்

கமன்கபாருள்

தைாட்பாடுைளின்

எனப்படும்

மிைப்கபரிய

நிரைாக்ை

குறியீடுைகள

அடிப்பகடயில்

பகுப்பாய்வு

தரவுத்கதாகுப்கப

பகுப்பாய்வு

நிரைாக்ை

குறியீடுைள்

கசயல்பாடு

உதவுைிறது.

திரட்டும்

ைாைத்தில்,

டுவிட்டரில்

இடம்கபற்ற

தைவல்ைள்

குறியீடுைள்

முகறயில்

தைவல்ைகள
ைாை

‘R’

இகடகவளியில்

‘R’

கமன்கபாருள்

நிரைாக்ை

ஆய்வுக்குத்

கபறப்பட்டன. இந்த தைவல்ைள் அகனத்தும் ‘R’ கமன்கபாருள் நிரைாக்ை குறியீடுைள், சிஎஸ்வி
(CSV file type) எனப்படும் வடிவத்திைிருந்து எடுக்ைப்பட்டன. கபறப்பட்ட தைவல்ைள் அகனத்தும்
ஆய்வுக்கு

உட்படுத்தும்தபாது,

ஆங்ைிைம்

கமாழி

தைவல்ைள்

வரப்பட்டு

பின்னர்

கதாகுப்பு

ஒவ்கவாரு

சிஎஸ்வி

தனித்தனியாை)
உதவியுடன்

‘R’

தைாப்பு

தைவல்ைளும்

கமன்கபாருள்

அகனத்து

(தமிழ்

மற்றும்

முகறக்கு

தைவல்ைளும்

கைாண்டு

கசாற்ைளஞ்சியம்

அடிப்பகடயில் பிரித்து பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன.
டுவிட்டரிைிருந்து
கதாகுப்பிைிருந்த

தமிழ்

தமிழ்
அல்ைாத

கமாழி
கசாற்ைள்

தைவல்ைகள
நீக்ைப்பட்டன.

கபறும்தபாது,
அதததபாை

கசாற்ைள்

டுவிட்டரிைிருந்து

ஆங்ைிை கமாழி தைவல்ைகள கபறும்தபாது, கசாற்ைள் கதாகுப்பிைிருந்த ஆங்ைிைம் அல்ைாத
கசாற்ைள்

அகனத்தும்

நீக்ைப்பட்டன.

அதன்பிறகு,

அகனத்து

கசாற்ைளிலும்

உள்ள

எழுத்துக்ைள் சிறிய எழுத்துக்ைளாை
"வருமானம் OR சமத்துவம் OR பாகுபாடு OR
பாகுபாடின்கம"

(Figure 1)

"வாழ்க்கை OR தரம் OR சமூைம் OR பாதுைாப்பு
OR வளரும் OR நாடுைள்’’ (Figure 2)
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"வறுகம OR சமத்துவம் OR ஏகழ OR
வறுகமஒழிப்பு OR வறுகமதைாடு "

"அடிப்பகட OR தசகவைள் OR வளங்ைள் OR

(Figure 3)

சுற்றுச்சூழல்"

(Figure 4)

(lower case) மாற்றப்பட்டு, அதிைிருந்த எண்ைள் நீக்ைப்பட்டன. பின்னர் கசாற்ைளுடன்
இருந்த இகடகவளியும் நீக்ைப்பட்டது. ைகடசியாை, எழுத்துக்ைள் சீரகமப்பு பணியின்தபாது,
வார்த்கதைளில் இருந்த புள்ளி, ைமா தபான்ற குறியீடுைள் நீக்ைப்பட்டன.
உகர

கதாகுப்பு

வகைப்படுத்தப்பட்டன.

ைருவிைளின்

முதைில்,

உதவியுடன்

முக்ைியமான

சீரகமக்ைப்பட்ட

கசாற்ைள்

அகடயாளம்

கசாற்ைள்

ைாணப்பட்டன.

அதன்பின்னர், அடுத்தடுத்து பயன்படுத்தப்பட்ட 50 கசாற்ைள் கதாகுக்ைப்பட்டன. மூன்றாவதாை,
நிகையான

வளர்ச்சி

குறிக்தைாள்

கதாடர்பாை,

மிை

அதிைமாை

உபதயாைப்படுத்தப்பட்ட

கசாற்ைள் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டு, ஒன்றுடன் ஒன்று கதாடர்புகடய கசாற்ைகள ைண்டுபிடிக்கும்
தைாட்பாடுைளின் உதவிதயாடு, மற்ற முக்ைிய கசாற்ைளும் அகடயாளம் ைாணப்பட்டன. இதன்
நான்ைாவது

ைட்டமாை,

ஒவ்கவாரு

முக்ைியமான

கசாற்ைளுக்கும்

தனித்தனியாை

கசாற்ைளஞ்சியம், கசாற்ைள் கதாகுப்பு உருவாக்ைப்பட்டது.
முக்ைியமான
கதாகுப்புைளின்

கசாற்ைள்,

அடிப்பகடயில்

கசாற்தைாகவைள்,
கசாற்ைளஞ்சியம்

கதாடர்புப்படுத்தி

உருவாக்ைப்பட்டது.

அகமக்ைப்பட்ட
அதனடிப்பகடயில்

ஒவ்கவாரு கசாற்ைளஞ்சியத்துக்கும் ஏற்ப புள்ளி விவரங்ைள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டது.

தமிழ் சமாழிச் சசாற்களின் தரவு
டுவிட்டரில்

இருந்து

தசைரிக்ைப்பட்ட 74616

தமிழ்

கசாற்ைகள

ஆய்வு

கசய்ததபாது,

ஆங்ைிை கமாழி விவாதத்தின் தபாது ைிகடத்த முடிவுைளில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு
இருந்தது.
நிகையான

வளர்ச்சி

இைக்குைள்

குறித்து

டுவிட்டரில்

இருந்து

தசைரித்த

தமிழ்

தைவல்ைள், மிைவும் கபாதுப்பகடயான ைருத்து பரிமாற்றங்ைளாைதவ இடம் கபற்று இருந்தன.
சமூைத்கத ஒதர கபாருளாைவும், அதகனச் சுற்றிதய அகனத்து ைருத்துக்ைளும் இடம்கபற்று
இருந்தன. ஏகழைள், வறுகம மற்றும் பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைள் குறித்து கபாதுவாைதவ ைருத்து
பரிமாற்றங்ைள் இடம்கபற்று இருந்தன.
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நிகையான வளர்ச்சிகய அகடயும் இைக்குைள் குறித்தும், அதன் பாதிப்புைள், தீர்வுக்ைான
வழிைள் என்பது குறித்து தனியாைதவா அல்ைது கதாடர்புகடயவர்ைளாதைா தமற்கைாள்ளப்பட
தவண்டிய கசயல்ைள் குறித்து எந்த விவாதமும் இடம்கபறவில்கை.
நிகையான வளர்ச்சிகய அகடய இைக்குைள் குறித்து டுவிட்டரில் இடம்கபற்ற தமிழ் கமாழி
ைருத்துப் பரிமாற்றங்ைளின் கபாதுவான தகைப்புைள்:
1.

ஏகழ

2.

குழந்கதைள்

3.

வறுகம

4.

பாதிக்ைப்படக்கூடிய

5.

சமூைம்

6.

வருமானம்

7.

சமத்துவமின்கம

ஆங்கில சமாழி சசாற்களின் முடிவு
டுவிட்டரில்

இருந்து

கபறப்பட்ட

142198

ஆங்ைிை

கமாழி

தைவல்ைகள

ஆய்வு

கசய்ததில், இந்திய சமூைத்தில் தரமான வாழ்க்கைகயப் பற்றிய விவாதங்ைதள இருந்தது
கதரிய

வந்தது.

இந்த

குறிப்பிட்ட

தைவல்

பரிமாற்றங்ைளில்

ஏகழ

மக்ைதள

விவாதப்

கூறப்படும்

வறுகம,

கபாருளாை இருந்தனர்.
நிகையான வளர்ச்சி குறிக்தைாள் குறித்த ஆய்வில் முதைில்

இந்திய ஏகழ மக்ைளின் நிகை குறித்த விவாதங்ைதள மிை அதிைமாை இடம்கபற்று இருந்தன.
தமலும் தைவல் ஆய்வில், ைல்வி, தவகைவாய்ப்பு, உடல்நைம் பாதுைாப்பு ஆைியகவ குறித்த
விவாதங்ைள் அடுத்தடுத்து முக்ைிய இடம் கபற்று இருந்தன.
ஏழ்கம, வறுகம, பசி-பட்டினி, சமத்துவமின்கம ஆைியவற்றுக்கு நிரந்தர தீர்வு ைாண
தவண்டும் என்றால், ஒரு குறிப்பிட்ட கதாகைகய அரசு ஒதுக்ைி கசைவழிக்ை தவண்டும்.
அப்தபாது

தான்

வறுகமகய

ஒழிக்ை

முடியும்

என்று

டுவிட்டர்

இகணயதளத்தில்

விவாதிக்கும் வாசைர்ைள் தயாசகன கதரிவித்துள்ளனர்.
டுவிட்டர் ஆங்ைிை கமாழி பரிமாற்றங்ைளில் இடம்கபற்ற முக்ைியமான நிைவரம் விவரம்:
1.

வறுகம

2.

மக்ைள்

3.

ைல்வி

4.

சுற்றுச் சூழல்

5.

உடல் நைம் / சுைாதாரம்

6.

ஏழ்கம

7.

தவகைவாய்ப்பு

8.

சுதந்திரம்

9.

வாழ்வாதாரம்

10. ைகடசி நிகை
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11. அரசு
12. பணம்
13. கசைவு/வரவு
“End poverty” OR “Extreme poverty” OR “Income equality”
OR Non-discrimination OR “Poor and vulnerable” OR
Poverty OR “Poverty eradication” OR “Poverty line”

(Figure 5)

"Financial OR inclusion OR Income OR Income OR equality
OR Microfinance OR Non-discrimination OR Poor OR Poor
OR vulnerable OR Poverty OR Poverty OR eradication OR
Poverty line" (Figure 7)

"Basic OR services OR Class OR Developing OR countries
OR Disadvantaged OR Economic OR resources OR End
OR poverty OR Environment OR Equality OR Extreme OR
poverty"
(Figure 6)

"Quality OR Life OR Resources OR Social OR protection
OR systems OR social OR protection OR Sustainable OR
Third OR World OR Vulnerable OR Wealth OR
distribution" (Figure 8)

விளக்கங்கள் மற்றும் விவாதங்கள்
சமூைத்தில் மனித வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்த நிகைகய அகடவதற்கு தைவல் கதாடர்பு
மிை முக்ைிய பங்கு வைிக்ைிறது. குறிப்பாை இந்தியாவில், சமூை ஊடைங்ைளின் ஆதிக்ைம் மிை
அதிைம். இந்திய ஊடைத்துகறயின் வளர்ச்சி, ஒட்டுகமாத்த வளர்ச்சி குறியீட்கடவிட இரு
மடங்கு அதிைமாை ைாணப்படுைிறது. இது ஊடைங்ைள் மற்றும் தைவல் கதாடர்பு அகமப்பு
முகறயின் முக்ைியத்துவம் மற்றும் திறகன கவளிப்படுத்துைிறது. குறிப்பாை, இந்திய சமூை
சூழைில் தைவல் கதாடர்பு அகமப்பு அதிை கசல்வாக்கு கபற்றதாை உள்ளது.
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இந்திய ஊடைவியல் துகற மற்றும் கபாழுதுதபாக்குத் துகற ஆண்டுக்கு 11.6% என்ற
விைிதத்தில் வளர்ந்து வருைிறது. இதத வளர்ச்சி அடுத்த மூன்று ஆண்டுைளுக்கு கதாடரும்
எனவும் எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. உைை அளவில் ஊடைவியல் துகறயின் வளர்ச்சி 4.3% ஆை
உள்ளது. இந்தியாவின் 2017 ஆம் ஆண்டு கமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 7.1% ஆை இருந்தது.
அதுதவ, 2018 ஆம் ஆண்டு 7.9% ஆை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்ைப்படுைிறது. இந்தியாவில்
கபாது மக்ைள் கதாடர்பு ஊடைங்ைள் மிைகபரிய சக்தியாை உருகவடுத்துள்ளது. குறிப்பாை, ஒைிஒளிபரப்புத்

துகறயின்

தரப்பினருக்ைாைதவா,

பங்கு

அளப்பரியது.

அல்ைது

சிைரது

அததாடு

அல்ைாமல்,

விருப்பங்ைளுக்ைாைதவா

சமூைத்தில்

மக்ைளின்

ஒரு

எண்ணங்ைகள

பிரதிபைிக்கும் மிைப்கபரிய சக்திைளும், தனியாைவும் அல்ைது கதாடர் இகணப்புைள் கபற்ற
ஊடைத்துகறயுடன் இகணந்தும் இயங்குைின்றன. விருப்பு-கவருப்புைளுடன் இயங்கும் சார்பு
ஊடைங்ைளின்

தன்கமகய

சாதாரகண

வாசைர்ைள்/தநயர்ைள்/பார்கவயாளர்ைளால்

பிரித்து

உணர்ந்து கைாள்ள முடியாத நிகை உள்ளது.
வாசைர்ைள், ரசிைர்ைள், தநயர்ைள், பார்கவயாளர்ைள் எண்ணிக்கைகய ஒன்று தசர்த்தால்
(1980 மில்ைியன்ைள் அல்ைது 1.9 பில்ைியன்) வரும் கதாகையின் அளவு என்பது ஒவ்கவாரு
இந்தியனும் தைவல் கபறவும், ைல்வி அறிவு கபறவும், கபாழுது தபாக்ைிற்ைாைவும் ஒன்று
அல்ைது அதற்கும் தமற்பட்ட ஊடைத்துடன் கதாடர்பு கைாண்டுள்ளதாை கதரிைிறது. ஆனால்,
உண்கமயில், இந்த எண்ணிக்கை கூறும் விளக்ைம் தவறு. இருந்தாலும், இந்தியாவில் உள்ள
கபரும் பகுதியினர் கபருவாரியான ஊடைத்கதாடர்பிைிருந்து விைைி உள்ளனர் என்ற ைருத்கத
ஒதுக்ைிவிட முடியாது.
ஊடைத்துகறயின் ஆதிக்ைம் இந்தியாவில் அதிைம் என்று கபாதுவாை கசால்வதுண்டு.
அதற்தைற்றார்தபாை,
ஆைியவற்றின்

வாசைர்ைளின்

மூைம்

ைிகடக்கும்

எண்ணிக்கையும்,
வருமானம்

விளம்பரம்,

அடிப்பகடயில்

விற்பகன/
இதகன

ஒளிபரப்பு

கூறுவதுண்டு.

ஆனாலும், இரண்டு முக்ைியமான ைாரணங்ைகள அடிப்பகடயாை வைியுறுத்த தவண்டும்:
முதைாவதாை, ைிராமம் மற்றும்
இந்திய

மக்ைள்

இரண்டுக்கும்
சமூைத்கதப்

பல்தவறு

தமற்பட்ட

சமூை

சமூை

கபாறுத்தவகர,

புறநைரப் பகுதிைளில் வசிக்கும் மூன்றில் இரண்டு
கபாருளாதார

ஊடை

இகணப்பு

ஊடைங்ைள்

ைாரணங்ைளுக்ைாை
கபற்றுள்ளனர்.

கபாதுவாை,

2

முதல்

ஒன்று

அல்ைது

இரண்டாவதாை,
3%

வகரயான

பங்கு

இந்திய
தங்ைளது

தநரம்/இடத்கத இந்திய வளர்ச்சித் திட்டங்ைள் கதாடர்பானகவைளுக்ைாை ஒதுக்ைப்படுைிறது
குறிப்பிடத்தக்ைது.
ஐக்ைிய

நாடுைள்

சகப

நிர்ணயித்த

169

இைக்குைகளயும்

17

குறிக்தைாள்ைகளயும்

மக்ைள் அகடயதவண்டும் எனில், தமதை கசான்ன இரண்டு ைாரணங்ைளின் அடிப்பகடயில்,
தனி

நபர்ைள்

தவண்டும்.

மற்றும்

இந்த

கபாதுவான

சூழ்நிகைகய

அகமப்புைகளச்

மனதில்

கைாண்டு,

தசர்ந்தவர்ைள்

முக்ைிய

இைக்குைகளயும்,

பங்ைாற்ற

குறிக்தைாகளயும்

அகடவதில் தனி நபர்ைளின் பங்கு என்னவாை இருக்ை தவண்டும் என்பகத ைண்டறிய இந்த
ஆய்வு

தமற்கைாள்ளப்பட்டது.

மற்றும்

ஆங்ைிைம்

இதில்

ஆங்ைிை

அதற்தைற்ப,

கமாழியில்

கமாழியில்

இருந்த

இருந்த

டுவிட்டரில்

தைவல்ைள்
ைருத்துக்ைள்,

பரிமாறிக்

ஆய்வுக்கு
தைவல்ைள்

கைாள்ளப்பட்ட

எடுத்துக்

தமிழ்

கைாள்ளப்பட்டது.

முதிர்ந்த

தநாக்ைத்துடன்
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கபரும்பாலும் குறிக்தைாள்ைள் மற்றும் இைக்குைகள சார்ந்தத இருந்தது

(Figure 9). அதத

தநரத்தில் தமிழ் கமாழியில் கபாதுப்பகடயானகவயாை இருந்தது. முக்ைிய பிரச்சிகனைள்

(Figure 10).

மற்றும் குறிக்தைாகளச் சார்ந்ததும் இல்ைாமல் இருந்தது

குறிக்தைாள் குறித்த விவாதங்ைகள புரிந்து கைாள்ளவும்,
பிரச்சிகனைள்

குறித்து

கதாடர்புகடயது

ததர்ந்கதடுக்ைப்பட்ட

என்பகத

பகுப்பாய்வு

முயற்சிைள் தமற்கைாள்ளப்பட்டது
1.

முக்ைிய

கசய்து,

அது கதாடர்புகடய முக்ைிய

வார்த்கதைகள

அதன்

வைிகமகய

உணர்ந்து

ஒன்று
கைாள்ள

(Figure 11&12). இதில் பின்வரும் ைாரணிைள் கதரியவந்தது.

ஆங்ைிை கமாழியில் நடந்த விவாதத்தில் குறிக்தைாள் கதாடர்பான பிரச்சிகனைள்
குறித்து குறிப்பிட்டு கசால்லும் அளவுக்கு அைசப்பட்டுள்ளது

2.

ஒன்றுடன்

கூர்ந்து

ைவனித்தால்,

குறித்த

வளர்ச்சிக்ைான

விவாதங்ைள்

அடிப்பகடயிதைா

குறிக்தைாள்

அகனத்தும்

அல்ைது

பாதிப்பாைதவா தான் கதரிந்தது

கதாடர்புகடய

ஊடங்ைளில்

சமூைத்தில்

நடந்த

(Figure 5).
பிரச்சிகனைள்

கவளிவந்த

ஒரு

அறிக்கையின்

சம்பவத்தின்

மிைப்கபரிய

(Figure 6).

3. வளர்ச்சிக்ைான இைக்குைள் மற்றும் அது கதாடர்புகடய விவாதங்ைகள தானாை
முன்வந்து கதாடங்குவது கபரும்பாலும் தவிர்க்ைப்பட்டு இருந்தது (Figures

7&8).
4.

ஊடைங்ைளின் அறிக்கை அல்ைது சமூைத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ைாரணமாைதவ
கபரும்பாலும் விவாதங்ைள் எழுந்துள்ளது என்பது மிை உறுதியாை சுட்டிக்ைாட்டியது.
விவாதங்ைளில் இடம்கபற்றகவைகள படித்து புரிந்து கைாண்டு, இந்த தநரத்தில்
என்ன

ததகவ

என்று

தயாசிப்பகதவிட,

கவளிப்புறங்ைளில்

நடந்த

சம்பவங்ைள்

அல்ைது அறிக்கைைளின் அடிப்பகடயிதைதய மக்ைள் எளிதாை உணர்ச்சி வசப்பட்டு
உள்ளனர்.

5. வளர்ச்சிக்ைான குறிக்தைாள் குறித்து தமிழில் இடம்கபற்ற வாசைங்ைளின் அழுத்தம்
கபரும்பாலும் சாதாரணமாை இருந்தது. ஆனால், தமிழைத்தில் நிைவும் அரசியல்
நிைவரம்

மற்றும்

வளர்ச்சி

ஆைியகவ

கதாடர்பான

விவாதங்ைதள

இருந்தன

(Figures 1&2).
6.

ஆங்ைிை கமாழி தைவல்ைகள அைசும்தபாது, வளர்ச்சிக்ைான குறிக்தைாள் குறித்த
விவாதங்ைளில்

கபரும்பாலும்

ஊடைங்ைளின்

அறிக்கைைள்

மற்றும்

மிைப்கபரிய

சமூை நிைழ்வுைளின் தாக்ைம் அதிைமாை இருந்தது. அதத தநரத்தில் தமிழ் கமாழி
தைவல்ைளில், மாநிை அரசியல் நிைவரம் மற்றும் சமூை பிரச்சிகனைளின் ஆதிக்ைம்
கதரிந்தது. அததாடு, வளர்ச்சிக்ைான குறிக்தைாள் குறித்த சிக்ைல்ைள் கதாடர்பாைவும்
மகறமுைமாை சிை விவாதங்ைள் நடந்தன
7.

(Figures 3&4).

குறிக்தைாள் மற்றும் இைக்குைகள தநாக்ைி, தனி நபர்ைளின் ஈர்ப்பு மிை குகறந்த
அளவிதைதய இருந்தது.

இதன் மூைம்

என்ன கதரிைிறது

என்றால்,

நிகையான
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வளர்ச்சிக்ைான

இைக்குைள்

தநாக்ைி

கைாள்கை

வகுப்பாளர்ைள்

மற்றும்

திட்டமிடுபவர்ைளின் ைவனம் அவசியம் ததகவ.
தமதை கூறிய குறிப்புைளின் அடிப்பகடயில், தற்தபாகதய சூழ்நிகையில், நிகையான
வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற குறிக்தைாகள அகடய தனி நபர்ைளின் தீவிர பங்தைற்பு அவசியமாைிறது.
தீவிர பங்தைற்பு என்பது ஊடை மற்றும் தைவல் எழுத்தறிவு திறனின் முக்ைிய நிகையாகும்.
இந்தியாகவப் கபாறுத்தவகரயில் தைவல் மற்றும் ஊடை கவளிப்பாடு என்பது மிை அதிைமாை
உள்ளது.

அதனால்,

ஒவ்கவாருவரும்

அறிவுத்

திறகனயும்,

தனித்

ஊடைம்

திறகமகயயும்

மற்றும்
வளர்த்துக்

கபாது

தைவல்ைகள

கைாள்வதன்

மூைம்

கையாளும்
அதிைாரம்

கபறும் நிகைகய அகடய முடியும்.
Keyword POVERTY (English)

Keyword POOR (English)

(Figure 9)

(Figure 11)

Keyword POVERTY (Tamil)

Keyword POOR (Tamil)

(Figure 10)

(Figure 12)
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முடிவுளர
இந்திய
டுவிட்டரில்

சமூை

சூழைில்

இடம்கபற்ற

ைைந்துகரயாடல்ைகள

நிகையான

ஆங்ைிைம்

ஆய்வு

கசய்யும்

வளர்ச்சிக்கு
மற்றும்

இந்த

உரிய

தமிழ்

முயற்சியில்,

இைக்குைள்

கதாடர்பாை

கமாழியில்

இடம்கபற்ற

கபாதுவாை

ஊடைங்ைளில்

கவளியாகும் கசய்திைள் மற்றும் சமூை நிைழ்வுைதள சமூை ஊடைங்ைளில் விவாதங்ைளின்
கபாருளாைின்றன.

தமிழ்

பிரச்சிகனைள்

முக்ைிய

கசலுத்தியது.

அததாடு

சூழ்நிகையில்,

கமாழியில்

நடந்த

இடம்கபற்று,
வளர்ச்சிக்ைான

வளர்ச்சிக்ைான

விவாதங்ைளில்,

அதுதவ

விவாதப்

சிக்ைல்ைள்

இைக்குைள்

குறித்து

சமூை

மற்றும்

கபாருளாைவும்

குறித்தும்

அரசியல்
ஆதிக்ைம்

விவாதித்தன.

தனிநபர்ைளிகடதய

இந்த

அதிைபட்ச

விழிப்புணர்வு அவசியம் ததகவ என்பது அவசியமாைிறது.
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