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മുഖക്ുറിപ്പ്

ഡാന് ഷെല്ി
എൈ് സിൈ്യൂട്ീവ് ഡയറൈ്ടർ,  

മറഡിമയാ വടലിവിഷൻ ഡിജിറ്റല് ന്യൂസ് അമസാസിമയഷൻ, 
വാഷിംഗ്ടണ് ഡി.സി. 

ഇന്ന് മലാൈജനാധി്രത്യം മനരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വി്രത്താണ് 
വതറ്റായ വിവരങ്ങളുവട വ്യാ്രനം. വ്യാജ സമദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്ുന്നത് 
അറിമ്ാ, അറിയാവതമയാ ആൈാം. അറിയാവത പ്രചരിപ്ിക്ുന്ന 
സമദേശങ്ങവള മിസിൻഫർമമഷൻ എന്നും, അറി്ുവൈാണ്് 
പ്രചരിപ്ിക്ുന്ന സമദേശങ്ങവള ഡിസിൻഫർമമഷൻ എന്നും വിളിക്ുന്നു. 
ഇരുതരത്തിലുള്ള സമദേശങ്ങളും പൈമസമാധാന വ്യവസ്വയ തൈിടം 
മറിചും, തിരവ്ടുപ്ിവന അട്ിമറിചും സർമ്ാ്രരി ഒരു വ്യക്ിയുവട 
സ്വത്വവത്ത വവര അ്രൈീർത്തിവപ്ടുത്തിയും മലാൈത്താൈമാനം 
പ്രചരിക്വപ്ടുന്നു. 

മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന വതാഴിലിൻവറ  പ്രസക്ി വർദ്ിക്ുന്നതും ഈ 
സന്നിഗ്ദ്ഘട്ത്തിലാണ്. ൈാലിൈപ്രസക്മായി ൈാര്യങ്ങവള കൈൈാര്യം 
വചയ്ാനുള്ള ൈഴിവ് മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ  ആർജിമക്ണ്തുണ്്. 
വതറ്റായ സമദേശങ്ങവള മവർതിരിച് ൈവണ്ത്തുന്നതിവനാപ്ം ഇത്തരം 
വ്യാജസമദേശങ്ങളുവട ഉറവിടം ൈവണ്ത്തി ഇല്ായ്മ വചയ്ുവാനും, 
വാർത്തയുവട നിജസ്ിതി സമൂഹവത്ത മബാധ്യവപ്ടുത്തുവാനും ഓമരാ 
മാധ്യമപ്രവർത്തൈനും സാധിക്ണം. 

2019 ആഗസ്ത് മാസം വചകന്നയില് വച് ദക്ഷിമണന്്യയിവല 
മാധ്യമപ്രവർത്തൈമരാടും വിദ്യാർതിൈമളാടും സംസാരിക്ുവാനുള്ള 
അവസരം എനിക്് ലഭിക്ുൈയുണ്ായി. വ്യാജ സമദേശങ്ങളുവട 
അ്രൈടങ്ങവളക്ുറിചും  അത്  തടയാൻ  ഓമരാരുത്തരിലും നിക്ഷി്രത്മായ 
ൈർത്തവ്യങ്ങവളക്ുറിചും ആയിരുന്നു ചർചൈൾ. ൈർണാടൈ, മൈരളം, 
തമിഴ് നാട് എന്നീ സംസ്ാനങ്ങളിവല മാധ്യമപ്രവർത്തൈവര വീഡിമയാ 
മൈാൾ വഴി ്രരിചയവപ്ടുവാനും, പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലൂന്നിയുള്ള 
അവരുവട അഭിപ്രായ,നിർമദേശങ്ങൾ  സമാഹരിക്ുവാനും സാധിചു. ഇന്ന് 
കവറസ്  മ്രാവല  ്രടർന്നു ്രന്ലിക്ുന്ന  മിസ്, ഡിസ് ഇൻഫർമമഷനുൈളുവട 
ഉറവിടം ൈവണ്ത്താനും, ഇല്ായ്മ വചയ്ുവാനുമുള്ള നിരവധി ൈാര്യങ്ങൾ 
ചർചയിലുടനീളം  ഉയർന്നു വന്നു. 
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ഞാനടങ്ങുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ  വതാഴിലിവന ഒരു ്രരി്രാവനമായ 
മജാലിയായി ൈാണുന്നു. വസ്തുതാ്രരമായ ൈാര്യങ്ങവള മാപതം 
അവതരിപ്ിക്ുന്നതിലൂവട ൈൂടുതല് അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും 
ആർജിക്ുന്ന ഒരു സമൂഹവത്ത സൃഷ്ിക്ാൻ നമുക്് സാധിക്ും. 
വസ്തുനിഷ്ഠമായി ൈാര്യങ്ങവള ്രഠിക്ുന്നവർക്്  ്രുമരാഗമന്രരമായി 
ജീവിതവത്ത വീക്ഷിക്ുവാനും, സ്വതന്പതമായി ൈാര്യങ്ങൾ 
കൈൈാര്യം വചയ്ുവാനും, മിൈച രീതിയില് ജനാധി്രത്യ 
വ്യവസ്ിതമായ രാഷ്പടീയത്തില്  ഇടവ്രടുവാനും സാധിക്ുവമന്നത് 
ചരിപതവസ്തുതയാണ്. 

അറിമ്ാ അറിയാവതമയാ വ്യാ്രിക്ുന്ന വ്യാജവാർത്തൈവള 
തിരിചറിയാനും ഉന്ൂലനം വചയ്ുവാനുമുള്ള മാർഗ്ഗമരഖയാണ് ഈ 
്രുസ്തൈം.  വ്യാജവാർത്തൈൾവക്തിവര  ൈർമ്നിരതരായിരിക്ുവാനുള്ള 
ആഹ്വാനവും ഓമരാ വരിൈളിലുമുണ്്. ഇത്തരം വാർത്തൈവള അമർച 
വചയ്ത് ഒരു പ്രബുദ് സമൂഹവത്ത സൃഷ്ിമക്ണ്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ 
എന്ന നിലയില് നമ്ുവട മജാലിയും ൈടമയുമാണ്.
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മുഖക്ുറിപ്പ്

നളിനി രാജന്
ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ ്

ഏഷ്യൻ മൈാമളജ് ഓഫ് മജണലിസം 

ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തൈന്  സമൂഹത്തിന്  വിവരങ്ങൾ നല്ൈുന്ന ഒരാളാമയാ, 
വ്രാതുജനവത്ത ഉദ്മബാധിപ്ിക്ുന്ന ആളാമയാ, സമൂഹത്തിൻവറ 
സംരക്ഷൈനാമയാ പ്രവർത്തിക്ാൻ  എമപ്ാഴും സാധിക്ണവമന്നില്. 
നിരവധി ൈാരണങ്ങൾ വൈാണ്് മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ മശഖരിക്ുന്ന 
വിവരങ്ങളില് വതറ്റ് വരിൈയും അതുവഴി മിസിൻഫർമമഷമനാ, 
ഡിസിൻഫർമമഷമനാ സംഭവിക്ുൈയും വചയ്ുന്നു. 2019 ജൂലായ്-
വസ്ര്തംബർ ൈാലയളവില് ൈന്നട, മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷൈളില് 
ദക്ഷിമണന്്യയില് ്രലയിടങ്ങളിലായി സംഘടിപ്ിച ശില്്രശാലയില് 
മിക്വരും ചൂണ്ിക്ാട്ിയ അഭിപ്രായവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. 
മീഡിയ വഡവലപ്്വമൻറ് ഫകൗമണ്ഷൻ, വചകന്നയിവല യു.എസ്. 
മൈാണ്സുമലറ്റ് ജനറലുമായി സഹൈരിച് ‘ദക്ഷിമണന്്യയില് 
വ്യാജവാർത്തൈവള എങ്ങവന വചറുക്ാം - ഒരു പ്രാമദശിൈ മാധ്യമ 
സാക്ഷരതാ സംരംഭം’ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിവലാരു 
ശില്്രശാല നടത്തിയത്. 

ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തൈൻ  ചൂണ്ിക്ാട്ിയത് എല്ാ വാർത്തൈവളയും 
എല്ാ സമയവും ്രരിമശാധിചുവൈാണ്ിരിക്ുന്നതിവല പ്രാമയാഗിൈ 
ബുദ്ിമുട്ിവനക്ുറിചാണ്. എന്നിരുന്നാലും എല്ാ വാർത്തൈവളയും 
സമപഗമായി ്രഠിമക്ണ്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തൈൻവറ ൈർത്തവ്യമാണ്. 
വ്രവട്ന്നുള്ള പ്രശസ്തിക്ും  മററ്റിങ്ങിനും (ടാർഗറ്റ് മററ്റിംഗ് മ്രായിന് ്) 
മവണ്ി ധൃതിയിലും മതിയായ വസ്തുതാ്രരിമശാധന ഇല്ാവതയും 
വാർത്ത ്രുറത്തുവിടുമ്ാൾ വതറ്റുവരാനുള്ള സാധ്യതയും ഏവറയാണ്. 
ഇവിവട ശരിയായ ദിശയില് മതിയായ ്രരിമശാധന നടത്തി 
വാർത്തൈൾ പ്രസിദ്ീൈരിക്ുമ്ാൾ സ്വാഭാവിൈമായും വാർത്ത 
ജനങ്ങളിമലവക്ത്തുന്നതിന് മവഗക്ുറവ് സംഭവിക്ുന്നു.

ഈ ഡിജിറ്റല് യുഗത്തിവല പ്രധാന വവല്ുവിളി മിസിൻഫർമമഷനും 
ഡിസിൻഫർമമഷനും തടയുന്നതും അതുവഴി മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന 
മപശഷ് ഠമായ വതാഴിലിൻവറ ധാർമ്ിൈമൂല്യം ഉയർത്തുന്നതുമാണ്.
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കൃതജ്ഞത

മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്്, നിമത്യന വാർത്തൈൾ  ൈവണ്ത്തുന്നവർക്്, 
മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷൻ നല്ൈുന്ന വവല്ുവിളി വചറുതല്. ഈ 
കൈപ്ുസ്തൈം തയ്ാറാക്ിയിരിക്ുന്നത് മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്് 
വ്യാജവാർത്തൈവളക്ുറിച്  മതിയായ മബാധവത്ൈരണം നല്ൈുൈ എന്ന 
ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് . 

ഈ കകപുസപ്തകഷതെ മൂന്പ് വിഭാഗങ്ങളായി തരകം തിരിക്ാകം: 
ഒന്നാമമത്തത് മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷക്ുറിചുള്ള ആമുഖമാണ്. 
രണ്ാമമത്തതില് ഇത്തരം വാർത്തൈവള ്രരിമശാധിമക്ണ്വിധവും, 
ഒഴിവാക്ാനുള്ള ൈരുതലുൈളും, ചിപതങ്ങളും വീഡിമയാൈളും 
്രരിമശാധിക്ാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും പ്രതി്രാദിക്ുന്നു. ന്യൂസ്റൂമുൈളില് 
ഒരു വ്യക്ി എന്ന നിലയിലും, സ്ാ്രനം എന്ന നിലയിലും എങ്ങവന 
മിസിൻഫർമമഷനും ഡിസിൻഫർമമഷനും തടയാം എന്ന ൈാര്യമാണ് 
മൂന്നാമവത്ത വിഭാഗത്തില് പ്രതി്രാദിക്ുന്നത്. 

2019 ജൂലായ്-വസ്ര്തംബർ ൈാലയളവില് വൈാചി, വചകന്ന, ബാംഗ്ൂർ 
എന്നിവിടങ്ങളില് ഈ വിഷയത്തില് ്രരിശീലനം നല്ൈുന്ന 
ശില്്രശാലൈൾ നടത്തി. ഇന്്യയിവലയും അമമരിക്യിവലയും 
പ്രശസ്തരായ വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ വിദഗ്ദ്ർ ഈ ശില്്രശാലയ്ക്് 
മനതൃത്വം നല്ൈി. ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് സംരംഭത്തിനും അതിന്വറ അംഗീൈൃത 
്രരിശീലൈരായ ഭരത് നായൈ്, സുനില് പ്രഭാൈർ, സതീഷ് ൈുമാർ 
വി. എന്നിവർക്് നദേി മരഖവപ്ടുത്തുന്നു. ഒപ്ം ആൾട്്  ന്യൂസിൻവറ 
പ്രതീൈ് സിൻഹ, ്രൂജ ചകൗധരി എന്നിവർക്് ്രരിശീലന സാമപഗിൈൾ 
നല്ൈിയതിനും ഉ്രമയാഗപ്രദമായ ൈ്ളാസുൈൾ നടത്തിയതിനും ൈടപ്ാട് 
മരഖവപ്ടുത്തവട്. ൈൂടാവത യു.എസിവല മറഡിമയാ വടലിവിഷൻ 
ഡിജിറ്റല് ന്യൂസ് അമസാസിമയഷൻ (RTDNA) എൈ്സിൈ്യൂട്ിവ് ഡയറൈ്ടർ 
ഡാൻ വഷല്ിക്്  മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്്  ്രരിശീലനം നല്ൈിയതിന് നദേി 
മരഖവപ്ടുത്തുന്നു. 

ശില്്രശാലയിലും ഏൈദിന മൈാണ്ഫറൻസിലും ഭാഗമായ 
മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ, എഡിറ്റർമാർ, ്രരിശീലൈർ, വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ 
വിദഗ്ദധർ തുടങ്ങിയവരില് നിന്നും സമാഹരിച വിവരങ്ങളും 
നിർമദേശങ്ങളും അടിസ്ാനവപ്ടുത്തി മാർഗ്ഗമരഖ തയ്ാറാക്ുൈയുണ്ായി. 
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ഈ  കൈപ്ുസ്തൈം  മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്ും  മാധ്യമവിദ്യാർതിൈൾക്ും  
ഈ മമഖലയിവല നവാഗതർക്ും വളവര ഉ്രമയാഗപ്രദമായിരിക്ും. ഈ 
്രുസ്തൈം യാഥാർത്യമാക്ാൻ  തുണയായ വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ 
വിദഗ്ദ്മരാടും മാധ്യമപ്രവർത്തൈമരാടും വിദ്യാർതിൈമളാടും 
എഡിറ്റർമാമരാടും  മാധ്യമ ്രരിശീലൈമരാടുവമല്ാം ഞാൻ നദേി്രറയുന്നു. 
ഒപ്ം മലയാളം, തമിഴ,് ൈന്നട ഭാഷൈളിലുള്ള മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങവളയും 
നദേിമയാവട സ്മരിക്ുന്നു. ഇത്തരവമാരു സംരംഭത്തിന് അവർ തന്ന 
്രിന്ുണയും സഹൈരണവും വളവര വലുതാണ്. 

ഞങ്ങളുവട പ്രാമദശിൈ ്രകോളിൈളായ മസപൈട് ഹാർട്് മൈാമളജിവല ബാബു 
മജാസഫ് നയിച ടീം, മഹമ പ്രസന്നയും സംഘവും മനതൃത്വം നല്ൈുന്ന 
ൈമ്്യൂണിമക്ഷൻ വഡവലപ്്വമൻറ് ആൻറ് മലണിംഗ് എന്നിവരാണ് 
വൈാചി, ബാംഗ്ഗൂർ എന്നിവിടങ്ങളില് ശില്്രശാലൈൾ നടത്താൻ ഞങ്ങവള 
സഹായിചത്. അവരുവട ്രരിപശമങ്ങൾക്ും ്രിന്ുണയ്ക്ും അൈമഴി് 
നദേി മരഖവപ്ടുത്തുന്നു. ൈൂടാവത റിസർച്  അസിസ്റ്റന്ുമാരായ ഗണ്രതി 
വഹഗ്വഡ, സ്മനഹ എം., സുല്ത്താന സലിം, ഗകൗതം രാജ് ആർ. എന്നിവർ 
ഈ മപ്രാവജൈ്ടിലുടനീളം ൈാഴച്വച ആത്ാർതതയും സഹൈരണവും 
ൈടപ്ാമടാവട സ്മരിക്ുന്നു. ഒപ്ം മഡാ.വൈ.നാഗരാജിന് ടീമിവന 
്രരിശീലിപ്ിചതിന് പ്രമത്യൈ നദേിയും അറിയിക്ുന്നു. 

വചകന്നയിലുള്ള യു.എസ്. മൈാണ്സുമലറ്റ്  ജനറലുമായി സഹൈരിചാണ് 
ഈ സംരംഭം യാഥാർത്യമാക്ിയത്. മാധ്യമ ഉ്രമദശൈയായ സുജാത 
പശീനിവാസനും ടീമംഗങ്ങളായ ഇളയവ്രരുമാൾ ്രി., മഹമലത 
ഹരപ്നഹള്ളി, വനല്സണ്  വൈ. മ്രാൾ എന്നിവർക്ും നദേി 
മരഖവപ്ടുത്തുന്നു. ഒപ്ം ്രബ്ിൈ് അഫമയഴ് സ് ഓഫീസർ മലാറൻ എച്. 
ലവ് മലസ്, യു.എസ്. മൈാണ്സുമലറ്റ്  ജനറല് വക്ാവ് ൈാതലീൻ മഹാസി 
എന്നിവർക്്  നദേി മരഖവപ്ടുത്തുന്നു. പഗാൻറ് സ് അഡ്മിൻ അസിസ്റ്റൻറ്  
സൂസി അലൈ്സാണ്ർ, മപ്രാപഗാം എൈ്സ്മചഞ്് സ്വ്രഷ്യലിസ്റ്റ് 
രത്നാ മുഖർജി എന്നിവർക്ും ഈ വപ്രാജൈ്റ്റിൻവറ നാൾ വഴിൈളില് 
ഭാഗമായതിന് നദേി. 

മീഡിയ വഡവലപ്്വമൻറ്  വഫകൗമണ്ഷൻ വചയർമാൻ  ശശി ൈുമാറിന് 
നദേി മരഖവപ്ടുത്താൻ ഈയവസരം ഞാൻ ഉ്രമയാഗിക്ുന്നു. മഡാ. 
നളിനി രാജന് (ഏഷ്യൻ സ് ൈൂൾ ഓഫ് മജണലിസം, ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്) 
ഈ സംരഭത്തിന് തന്ന മാർഗ്ഗനിർമദേശത്തിനും അൈമഴി് നദേി.  ഈ 
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വപ്രാജൈ്ടിൻവറ നവട്ല്ായി പ്രവർത്തിചതിന് വചയർമാൻ സ് ഓഫീസ് 
സീനിയർ എൈ്സിൈ്യുട്ീവ് മാലിനി വൈ. എന്നിന് നദേി മരഖവപ്ടുത്തുന്നു. 
ഏഷ്യൻ മൈാമളജ് ഓഫ് മജണലിസത്തിവല അധ്യാ്രൈ വിഭാഗത്തിനും ഈ 
വപ്രാജൈ്ടുമായി സഹൈരിചതിന് നദേി മരഖവപ്ടുത്തവട്. അവസാനമായി, 
എഷ്യൻ മൈാമളജ് ഓഫ് മജണലിസത്തിവല അഡ്മിനിസ്മപടറ്റീവ് 
വിഭാഗത്തിവലയും വടൈ്നിക്ല് വിഭാഗത്തിവലയും ഏവർക്ും  ഈ 
ശില്്രശാല വിജയമാക്ാൻ സഹായിചതിന് നദേി മരഖവപ്ടുത്തുന്നു. 

വ്യാജവാർത്തൈവളക്ുറിചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചർചയാൈാനും 
മബാധവത്ക്രണത്തിന് സഹായമാൈാനും ശരിയായ ദിശയില് 
നീങ്ങാനും ഈ കൈപ്ുസ്തൈം സഹായമാൈവട്.

അഞപ്ജന കൃെപ്ണന്
റിസർച്  അമസാസിമയറ്റ്, 
ഏഷ്യൻ മൈാമളജ് ഓഫ് മജണലിസം
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ആമുഖകം

മനഃപ്ൂർ്ം പ്രചരിപ്ിക്ുന്ന വതറ്റായ വിവരങ്ങൾ (Disinformation), 
അറിവില്ായ്മയാല് പ്രചരിപ്ിക്വപ്ടുന്ന വഴിവതറ്റിക്ുന്ന വിവരങ്ങൾ 
(Misinformation) എന്നിവ മാധ്യമ നിഘണ്ുവിവല ്രുതിയ ്രദങ്ങളല്. 
രാഷ്പടീയ പ്രചരണങ്ങൾ, അഭ്യൂഹങ്ങൾ, വ്യാവസായിൈ താല്്രര്യങ്ങൾ, 
വസ്തുതാ്രരമായ ്രിശൈുൈൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ വരുത്തുന്ന 
വതറ്റുൈൾ എന്നിവവയല്ാം മിസിൻഫർമമഷനും ഡിസിൻഫർമമഷനും 
സംഭവിക്ാനിടയാക്ുന്നു. അടുത്തൈാലത്തായി ഇത്തരം വ്യാജ 
സമദേശങ്ങൾ വ്രാതുസമൂഹത്തിലും ജനാധി്രത്യ വ്യവസ്ിതിയിലും 
ഒരുമ്രാവല പ്രതിസന്ി സൃഷ്ിചിട്ുണ്്  (Ponniah, 2019, BBC News, n.d. & Bathini, 
2018). 

നമ്ുവട രാജ്യത്ത് നിരവധി വർഗ്ഗീയ, വ്യക്ി മൈന്പദീൈൃത ൈലാ്രങ്ങൾ 
ഇത്തരം വതറ്റായ വാർത്തൈൾ  ൈാരണം സംഭവിക്ുന്നുവവന്നത് 
വസ്തുതയാണ്. ഒപ്ം ഇത്തരം വാർത്തൈൾ  ഡിജിറ്റല് മീഡിയൈളില് ൈൂടി 
(Safi, 2018).  നവീനൈാലത്ത് മസാഷ്യല് മീഡിയവയ വളവര അ്രൈടൈരമായ 
രീതിയില് വ്യാജവാർത്തൈൾ പ്രചരിപ്ിച സംഭവങ്ങളും ഉണ്ായിട്ുണ്്. 
ഇത് തിരവ്ടുപ്ിവന തവന്ന പ്രതിസന്ിയിലാക്ി മവാട്ർമാരുവട 
മനസിവനയും തീരുമാനവത്തയും മാറ്റാനും ൈാരണമായി (Ponniah, 
2019). നൂതനസാമകേതിൈ വിദ്യൈളുവട സഹായമത്താവടയാണ് വ്യാജ 
വാർത്തൈവള വ്യാ്രൈമായി പ്രചരിപ്ിക്ുന്നത്. നിരവധി ൈാര്യങ്ങൾ 
വളവര ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില് ്രറമയണ്ിവരുന്ന ഒരു ഘട്ത്തിലാണ് 
നമ്ളിന്ന് നില്ക്ുന്നത് എന്നതും എടുത്തു ്രറമയണ്താണ്. 

ഒരു വാർത്ത മാധ്യമത്തിനൈത്ത് നിന്നു വൈാണ്്, എന്ാണ് നിലവില് 
മാധ്യമപ്രവർത്തനവത്ത നിർമ്ിക്ുന്നവതന്നും വാർത്ത അതിമവഗത്തില് 
മാറ്റത്തിന് വിമധയമാൈുന്നുവവന്നതും പശദ്ാ്രൂർവം വീക്ഷിമക്ണ്തുണ്്. 
ഇന്ർവനറ്റ് വിപ്ലവം വിവരങ്ങൾ കൈമാറുൈ മാപതമല്, ശരിയും 
വതറ്റുമായ വിവരങ്ങൾ ൈൂടി സൃഷ്ിക്ുന്നുവവന്ന ൈാര്യം നമ്ൾ 
മനസിലാമക്ണ്തുണ്്.  മുൻൈാലങ്ങളില്  നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആർക്ും  
ഇന്ന് വാർത്ത സൃഷ്ിക്ുവാനും, പ്രചരിപ്ിക്ാനും ൈഴിയുന്നുവവന്നത് 
സാമകേതിൈവിദ്യ അപതമാപതം വളർന്നു എന്നതിൻവറ വതളിവാണ്. 
മാധ്യമപ്രവർത്തനം നിലവില് മനരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വവല്ുവിളിയും 
്രുതിയ സാധ്യതൈളുവട അനഭലഷണീയമായ കൈൈടത്തലുൈളാണ്. 
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വാർത്തവയ എങ്ങവന അവതരിപ്ിക്ാം? എന്ാൈണം തലവക്ട്്? 
എന്ാണ് വിശ്വാസമയാഗ്യമായ വാർത്ത? ഇത്തരവമാരു ഘട്ത്തില് 
എങ്ങവന മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾ അവരുവട ആധിൈാരിൈത സംരക്ഷിക്ും? 
ഇവതല്ാം ചർചാവിഷയമാണ്.

വചകന്ന യു.എസ്. മൈാണ്സുമലറ്റ്  ജനറലുമായി സഹൈരിച് മീഡിയ 
വഡവല്ര് വമന് ് ഫകൗമണ്ഷൻ ‘മിസിൻഫർമമഷൻ/ഡിസിൻഫർമമഷൻ: 
മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്ായി ഒരു കൈപ്ുസ്തൈം’ നിങ്ങളുവട  മുന്നില് 
വവയ്ക്ുൈയാണ്. യു.എസ്, ഇന്്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിവല വസ്തുതാ 
്രരിമശാധനാ വിദഗ്ദ്രും മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തൈരും, ന്യൂസ് 
ഓംബുട് സ്മാനുവമാവക്യായി ഈ വിഷയങ്ങളില് നടത്തിയ 
അവമലാൈനങ്ങളുമടയും, 2019 ജൂകല മുതല് വസ്ര്തംബർ 
വവരയുള്ള മാസങ്ങളില് ദക്ഷിമണന്്യൻ ഭാഷൈളായ ൈന്നഡ, തമിഴ,് 
മലയാളം എന്നിവയില് മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്്  മവണ്ി സംഘടിപ്ിച 
ശില്്രശാലൈളുമടയും സംക്ഷി്ര്ത രൂ്രമാണ് ഈ ്രുസ്തൈം.
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നിർവ്വചനങ്ങൾ 

വിവിധ ഉമദേശങ്ങമളാവട വിവിധയിടങ്ങളില് വച് വാർത്തയ്ക്് രൂ്രമാറ്റം 
സംഭവിക്ുന്നു. അറിയാവതമയാ അറിമ്ാ പ്രചരിക്ുന്ന വാർത്തൈവള 
നമുക്് യഥാപൈമം മിസിൻഫർമമഷൻ എന്നും ഡിസിൻഫർമമഷൻ 
എന്നും തരംതിരിക്ാം. യുവനസ്മൈാ പ്രസിദ്ീൈരിച “Journalism, ‘Fake 
News’ and Disinformation: A Handbook for Journalism Education and Training” 
എന്ന കൈപ്ുസ്തൈം ഈ അടിസ്ാന നിർ്ചനങ്ങൾ എളുപ്ത്തില് 
മനസിലാക്ാൻ സഹായിക്ുന്നു.

മിസിന്ഫർമമെന് - അറിയാവത പ്രചരിക്ുന്ന, ഗൂഢ ഉമദേശങ്ങൾ 
ഒന്നുമില്ാത്ത വാർത്തൈൾ.

ഡിസിന്ഫർമമെന് - വ്യക്മായ താല്്രര്യങ്ങമളാവട ഒരു 
വ്യക്ിവയമയാ, ഒരു സ്ാ്രനവത്തമയാ, അവല്കേില് ഒരു രാജ്യത്തിവന 
തവന്നമയാ തൈർക്ുന്നതിനായി പ്രചരിപ്ിക്ുന്ന വാർത്തൈൾ.

ഇത്തരം വാർത്തൈവള വ്രാതുവായി മഫക്് ന്യൂസ് (വ്യാജ വാർത്തൈൾ ) 
എന്നു വിമശഷിപ്ിക്ുവമകേിലും യുവനസ്മൈാ മ്രാലുള്ള മലാമൈാത്തര 
സംഘടനൈൾ ‘മഫക്് ന്യൂസ്’ എന്ന വാക്് ഉ്രമയാഗിക്ുന്നില്. ആ വാക്് 
അതിന് ്രര്യാ്ര്തമല് എന്നാണ് അവർ ൈരുതുന്നത്. ൈകൗണ്സില്  ഓഫ് 
യൂമറാപ്ിന്വറ റിമപ്ാർട്ില് മ്രാലും ‘വിവരമലിനീൈരണം’ (information 
pollution) എന്നാണ് ഉ്രമയാഗിചിരിക്ുന്നത് (Wardle, 2017).
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വിവിധ തരതെിലുള്ള മിസിന്ഫർമമെനുകം 
ഡിസിന്ഫർമമെനുകം

ഫസ്റ്റ് പഡാഫ്റ്റ് ന്യൂസിൻവറ എൈ് സിൈ്യൂട്ിവ് എഡിറ്ററും ൈകൗണ്സില്  
ഓഫ് യൂമറാപ്ിൻവറ ‘Information Disorder’ എന്ന റിമപ്ാർട്ിന്വറ 
എഴുത്തുൈാരിവലാരാളുമായ വലെയർ വാർഡില്  ഏഴ് തരത്തില് ഇത്തരം 
വാർത്തൈവള തരംതിരിക്ുന്നു. 

1.   ആമക്ഷ്രഹാസ്യം (satire or parody) - ൈളിയാക്ുന്ന ആമക്ഷ്ര/്രാരഡി 
രൂ്രത്തിലുള്ള, എന്നാല് മമാശം ലക്ഷ്യങ്ങളില്ാത്ത വാർത്തൈൾ  

2.    വഴി വതറ്റിക്ുന്ന വിവരങ്ങൾ (misleading content) - ഒരു വ്യക്ിവയമയാ 
ഒരു പ്രശ് നവത്തമയാ ൈാര്യവത്തമയാ ൈുരുക്ില്വപ്ടുത്താനായി 
വാർത്തൈവള വളവചാടിക്ുന്നത്. 

3.  അവ്യക്മായ വാർത്തൈൾ  (imposter content) – ആധിൈാരിൈമായ 
ഒരു വാർത്താ മപസാതസ്ായി ചമ്് ്രുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങൾ

4.  വൈട്ിചമച വാർത്തൈൾ  (fabricated content) - ്രൂർണമായും വതറ്റായ, 
പ്രശ് നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ുന്ന വാർത്തൈൾ 

5.  ്രരസ്്രരബന്മില്ാത്ത വാർത്തൈൾ (false connection) - തലവക്ട്്, 
ചിപതം, അടിക്ുറിപ്് എന്നിവയില് ്രരസ്്രരബന്മില്ാവത 
പ്രചരിക്ുന്ന വാർത്തൈൾ  

6.  വതറ്റായ സദേർഭങ്ങൾ  (false context) - ശരിയായ വിവരങ്ങൾ 
ആവണകേില് ൈൂടി വതറ്റായ സദേർഭങ്ങളില്  ഉ്രമയാഗിക്ുന്നത്. 

7.   ൈൃപതിമ വിവരങ്ങൾ (manipulated content) - ആധിൈാരിൈമായ  
ചിപതങ്ങളും വീഡിമയായും  ൈൃതിമത്വം വരുത്തി ഉ്രമയാഗിക്ുന്നത്.

 
 
 
 



10 11

 
Source: Seven Types of Misinformation and Disinformation,  

First Draft News, Claire Wardle (2017)

ഡീപപ് മഫക്പ് സപ് (Deep Fakes)

മുൈളില് സൂചിപ്ിചിട്ുള്ള മിസിൻഫർമമഷനും ഡിസിൻഫർമമഷനും 
ന്യൂസ് റൂമില് നടത്തുന്ന തുടർചയായ വസ്തുതാ ്രരിമശാധനൈളിലൂവട 
മാപതമാണ് തിരിചറിയാൻ സാധിക്ുന്നത്.  വസ്തുതാ ്രരിമശാധൈരും 
്രരിചയസ്ത്തുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തൈരും ഈ ്രരിമശാധനയില് 
നല്ൈുന്ന സംഭവനൈൾ വളവര വലുതാണ്. ഇന്ർവനറ്റ് വഴിയുള്ള 
വ്യാജ ഓഡിമയാൈളുവടയും വീഡിമയാൈളുവടയും പ്രചരണം 
അനുദിനം ഗുരുതരമായിവക്ാണ്ിരിക്ുൈയാണ്. ഇവവയ ‘ഡീ്ര് 
മഫക്് സ്’ എന്നാണ് വിളിക്ുന്നത്. ഇത്തരം വീഡിമയാൈളും 
ശബ്ദമരഖൈളും ൈൃപതിമബുദ്ിയുവട (Artificial Intelligence) സഹായമത്താവട 
സൃഷ്ിക്ുന്നതിനാല് തവന്ന അവവയ നശിപ്ിക്ാൻ വളവരയധിൈം 
ബുദ്ിമുട്ാണ്. മസാഫ്റ്റ് വവയറില് അധിഷ്ിതമായി പ്രവർത്തിക്ുന്ന 
ൈൃപതിമബുദ്ിക്് ൈൃപതിമപ്ണി വഴി ൈാഴച്ക്ാരവന എളുപ്ത്തില് 
ൈബളിപ്ിക്ാൻ സാധിക്ും. സാമകേതിൈവിദ്യൈളുവട നിലവിവല 
സാധ്യതൈളു്രമയാഗിച് വ്യാജ വീഡിമയാൈളും വ്യാജ ഓഡിമയാ 
സമദേശങ്ങളും യാമഥഷ്ം ഉണ്ാക്ാൻ സാധിക്ുന്നുവവന്നതാണ് വലിയ 
വവല്ുവിളി (BBC, 2018).
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സ്ിരീകരണതെിനപ് ഉപമയാഗിക്ാവുന് 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ചിപതങ്ങളും വീഡിമയാൈളും വഴിയാണ് മസാഷ്യല് മീഡിയയില് 
ഏറ്റവുമധിൈം മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷൻ പ്രവഹിക്ുന്നത്.  ഒരു 
വീഡിമയാ, ഓഡിമയാ അവല്കേില് ചിപതങ്ങൾ സത്യമാമണാ, വ്യാജമാമണാ 
എന്ന് തിരിചറിയാൻ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്്. ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ  
സകൗജന്യമായി ഗൂഗിളില് മസർച്  വചയ്ത് ൈവണ്ത്താവുന്നതാണ്. 

വ്യാജവാർത്തൈവള ൈവണ്ത്തുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ  ചുവവട മചർക്ുന്നു. 

ചിതതങ്ങളുഷട വസപ്തുനിെപ്ഠമായ പരിമ�ാധന (Image Verification)

മസർചപ്  ടൂൾസപ് (Search Tools)

 ഗൂഗിൾ റിമവഴപ് സപ് ഇമമജപ് മസർചപ് (Google's Reverse Image Search)

ഗൂഗിളില് ലഭ്യമായിട്ുള്ള ഒരു ഉ്രാധിയാണ് റിമവഴ് സ് ഇമമജ് 
മസർച്. ആവശ്യമുള്ള ചിപതത്തിൻവറ സമാന ചിപതങ്ങൾ ഗൂഗിളില് 
തിര്ുൈവണ്ത്താൻ ഈ പ്രപൈിയയിലൂവട സാധിക്ുന്നു. ഒപ്ം നമ്ൾ 
തിരയുന്ന ചിപതത്തിൻവറ ഉത്ഭവവും വിവരങ്ങളും ൈൂടി ഇത്തരം 
തിരചിലിലൂവട നമുക്് ലഭിക്ുന്നു. ഏവതാരു ചിപതത്തിൻവറ  വിവരങ്ങൾ 
ൈവണ്ത്താനും നമ്ുവട ഇലൈ്മപടാണിൈ് ഉ്രൈാരണങ്ങളിവല ചിപതങ്ങവള 
്രരിമശാധിക്ാനും ഈ മസവനം ഏവറ ഉ്രമയാഗൈരമാണ്. 

  റിമവഴപ് സപ് ഇമമജപ് മസർചപ്  (Reverse Image Search) എങ്ങഷന 
ഉപമയാഗിക്ാകം? ഗൂഗിൾ മതകാകം വഴി

ഗൂഗിൾ മപൈാം പബകൗസറില് ഇൻ-ബില്റ്റായി മചർത്തിട്ുള്ള ഓ്ര്ഷനാണ് 
'മസർച് ഗൂഗിൾ മഫാർ ഇമമജ്'. ഇതുവഴി ഓമട്ാമാറ്റിക്ായി ഗൂഗിളില് വചന്ന് 
ആവശ്യമുള്ള ചിപതങ്ങൾ തിരയാം. ഈ ഓ്ര്ഷൻ ഉ്രമയാഗിക്ാനായി 
തിരമയണ് ചിപതത്തില് കററ്റ് ലെിക്് വചയ്ത് 'മസർച് ഗൂഗിൾ മഫാർ 
ഇമമജ്' ഓ്ര്ഷനില് ലെിക്് വചയ്ുൈ. 
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 മറ്ു ത്രൗസറുകൾ വഴി

1  https://images.google.com സദേർശിക്ുൈ; അവല്കേില്, ഗൂഗിളില് 
മ്രായി ഇമമജസ് (images) എന്ന ഓ്ര്ഷനില് ലെിക്് വചയ്ുൈ.

2.  “Search by image” എന്ന ൈ്യാമറ ഐക്ണില് ലെിക്് വചയ്ുൈ.

3.  “Paste image URL” അവല്കേില് “Upload an image” എന്ന രണ്് 
ഓ്ര്ഷനുൈളില് ഒന്നില് ലെിക്് വചയ്ുൈ.

4.  നല്ൈിയ ചിപതവുമായി ബന്വപ്ട്ുള്ള ആർട്ിക്ിളുൈൾ, ലികേുൈൾ, 
ൈാഴച്യില് സാദ്യശ്യമുള്ള മറ്റ് ഇമമജുൈൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്് 
ൈാണുവാൻ സാധിക്ും. ഈ തിരവ്ടുപ്് ഫലങ്ങളിലൂവട 
ബന്വപ്ട് വവബ് കസറ്റുൈൾ, ചിപതവത്തപ്റ്റിയുള്ള വാർത്തൈൾ , മറ്റു 
വിവരങ്ങൾ എന്നിവവയല്ാം ലഭ്യമാൈുന്നതാണ്. ഒപ്ം സഹായൈമായ 
ൈീമവർഡുൈളും ചിപതത്തിവനാപ്ം ഗൂഗിൾ വഴി ലഭ്യമാണ്. 

 ഷമാക്ല് ഉപമഭാക്ാക്ൾക്പ് 

സ്മാർട്്മഫാണില് images.google.com മസർച്  വചയ്ത് ഏറ്റവും മുൈളില് 
വലതു മൈാണില്  ൈാണുന്ന മൂന്നു ബിദേുക്ളില് ലെിക്് വചയ്ുൈ. വരുന്ന 
ലിസ്റ്റില് നിന്നും വഡസ് ൈ് മടാപ്് ഓ്ര്ഷൻ (Desktop Version) വസലൈ്ട് 
വചയ്ുൈ. മശഷം നിങ്ങൾക്് ലാ്ര് മടാപ്ില് നിമന്നാ വഡസ് ൈ്മടാപ്ില് 
നിമന്നാ ഉ്രമയാഗിക്ുന്നതുമ്രാവല ഗൂഗിൾ ഉ്രമയാഗിക്ാം. 
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റിവപ് ഐ റിമവഴപ് സപ് ഇമമജപ് മസർചപ് (RevEye Reverse Image Search): 
ഒന്ിലധികകം മസർചപ് എന്ജിനുകൾ എങ്ങഷന ഉപമയാഗഷപ്ടുതൊകം

ചിപതങ്ങൾ മസർച്  വചയ്ുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ അല്ാവത നിരവധി മസർച് 
എഞ്ിനുൈളുണ്്. റിവ് ഐ റിമവഴ് സ് ഇമമജ് മസർച്  എന്ന എൈ്സ്റ്റൻഷൻ  
മപൈാമില് ലഭ്യമാണ്. ഒപ്ം യാന്വടൈ് സ് (Yandex), ബിങ് (Bing), കബഡു 
(Baidu), ടിൻ ഐ (TinEye) തുടങ്ങി നിരവധി മസർച് എഞ്ിനുൈളും  യൂസറിന് 
ഉ്രമയാഗിക്ാം. 

 ചില നിർമദേ�ങ്ങൾ

1.  ഗൂഗിൾ റിമവഴ് സ് ഇമമജ് ഉ്രമയാഗിച് ഒരു ചിപതം മസർച്  
വചയ്ുമ്ാൾ സമാന ചിപതവും വിവരങ്ങളും ൈാണുമ്ാൾ 
അവതാരു ്രുതിയ ചിപതമവല്ന്ന സൂചനയാണ്. 

2.  റിമവഴ് സ് ഇമമജ് ഉ്രമയാഗിച് മസർച് വചയ്ുമ്ാൾ ഭാഗമായി 
വരുന്ന എഴുത്തുൈൾ ൈൂടി നിരീക്ഷിക്ുൈ. ചിപതങ്ങവളക്ുറിചുള്ള 
ൈൂടുതല് വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്ുവാൻ ഇതു്രൈരിക്ും. 

3.  ഡബിൾ റിമവഴ് സ് ഇമമജ് മസർച്  ഉ്രമയാഗിക്ുന്നത് ചിപതങ്ങവള 
വ്രവട്ന്ന് ൈവണ്ത്താൻ സഹായിക്ും. 

4.  ചിലമപ്ാൾ ഒരു ഇമമജ് വൈാളാഷ് ്രരിമശാധിക്ാനായി നല്ൈിവയന്ന് 
ൈരുതുൈ. അതില് നമുക്് മവണ് ചിപതം മാപതം മപൈാപ്് വചയ്ത് 
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മസർച്  വചയ്ാവുന്നതാണ്. മീമുൈൾ, വൈാളാഷുൈൾ, വടൈ്സ്റ്റുൈൾ 
എന്നിവയടങ്ങിയിട്ുള്ള ചിപതങ്ങൾ  മസർച്  വചയ്ുന്നത് വ്രാതുമവ 
പശമൈരമാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില് വടൈ് സ്റ്റുൈൾ ഒഴിവാക്ി 
മപൈാപ്് വചയ്ത് മസർച് വചയ്ുൈ. 

മതകാപ്ികംഗപ് ടൂൾസപ്

 ഓസകം സപ്തകീന്മൊട്പ് (Awesome Screenshot)

ഓസം സ്പൈീൻമഷാട്് എന്ന ടൂൾ ഉ്രമയാഗി്ച ഇമമജ് മപൈാപ്് 
വചയ്ാനും, മായ്ക്ാനും, മറ്റു ഫീചറുൈൾ ഉൾവപ്ടുത്താനും ൈഴിയും. 
മുഴുവൻ സ് പൈീനിൻവറ ചിപതം  എടുക്ാനും ഓസം സ് പൈീൻ മഷാട്് 
ഉ്രമയാഗിക്ാവുന്നതാണ്. ഗൂഗിൾ മപൈാമില് ഒരു എൈ്സ്റ്റൻഷനായി ഓസം 
സ്പൈീൻമഷാട്് ലഭ്യമാണ്. 

 തഗീന്മൊട്പ്  (Greenshot)

ഓസം സ്പൈീൻമഷാട്് മ്രാവല ലഭ്യമായ മവറ്റാരു ടൂളാണ് പഗീൻമഷാട്്. 
സ് പൈീൻ മഷാവട്ടുക്ാനും മപൈാപ്് വചയ്ുവാനും മറ്റും ഈ ടൂൾ 
ഉ്രമയാഗിക്ാവുന്നതാണ്. കമമപൈാമസാഫ്റ്റ് വിൻമഡാസിന് 
അനുരൂ്രമായാണ് ഈ ടൂളിൻവറ  പ്രവർത്തനം. 
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 കടകം ഫില്റ്ർ : ഇമമജപ് മസർചപ് കൂടുതല് മികമവാഷട ഷചയാകം

ഒരു നിശ്ിത സമയത്ത് പ്രസിദ്ീൈരിക്വപ്ട് ഇമമജ് മസർച്  
വചയ്ുവാനായി കടം ഫില്റ്ററുൈൾ ഉ്രമയാഗിക്ാം. ഇത്തരം ഫില്റ്റർ 
മഫാമട്ായുവട അവൈാശവും, എടുത്ത സമയവുവമാവക് മനസിലാക്ാൻ 
സഹായൈമാൈുന്നു. ഇമമജ് തിരയുന്നതിനിടയില് ഇത്തരം ഫില്റ്ററുൈൾ 
സമയബന്ിതമായുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാൈുവാനായി നമുക്് 
ഉ്രമയാഗിക്ാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ടൂൾസ് എന്ന ഓ്ര്ഷനില് ലെിക്് 
വചയ്ുൈ. മശഷം കടം മപഡാപ്്-ഡകൗണ് ലിസ്റ്റില് നിന്നും ഇമമജുൈൾ 
മസർച്  വചയ്ുവാൻ കടം വപഫയിം എന്ന ഓ്ര്ഷൻ ഉ്രമയാഗിക്ുൈ. 
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ചില നിർമദേ�ങ്ങൾ

1.   വാർത്ത സംബന്ിച എല്ാ വിവരങ്ങളും ്രരിമശാധിച് വസ്തുത 
ഉറപ്ുവരുത്തുൈ

2.  ്രരിമശാധിക്ാനുള്ള വീഡിമയായുവടമയാ  ചിപതത്തിന്വറമയാ 
മൈാപ്ി സൂക്ഷിചുവയ്ക്ുൈ. മവബാക്് വമഷീൻ (Wayback Machine - 
https://archive.org/web), ആർകക്വ് (Archive - https://archive.is) എന്നിവ 
മഫാമട്ായും വീഡിമയാൈളും ലികേുൈളും സൂക്ഷിചുവയ്ക്ാനുള്ള 
ടൂളുൈളാണ്. 

3.  റിമവഴ് സ് ഇമമജ് മസർചില് ൈീമവഡുൈൾ മാറ്റി ഉ്രമയാഗിക്ുന്നത് 
ഫലം വ്രവട്ന്ന് ൈിട്ുവാൻ സഹായിക്ുന്നു. 

4.  എൈ് സിഫ് (EXIF) അവല്കേില് എൈ് സ് മചഞ്ബിൾ ഫയല് മഫാർമാറ്റ് 
ഡാറ്റ, മഫാമട്ായുവട പ്രധാനവപ്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി 
ഉ്രമയാഗിക്ുന്നു. EXIF ഡാറ്റയിലൂവട ഏതുതരം ൈ്യാമറയിലാണ് 
മഫാമട്ാവയടുത്തവതന്നും എൈ് സ് മ്രാഷർ കടമും ഷട്ർ 
സ്്രീഡുവമല്ാം അറിയാൻ ൈഴിയും. ഒറിജിനല് മഫാമട്ാ പടാക്് 
വചയ്ുവാനായി ഈ ടൂൾ ഉ്രമയാഗിക്ാം. 

5.  ചിപതത്തിൻവറ യഥാർത മപസാതസ് - അത് വാർത്താ വവബ്കസമറ്റാ, 
ചിപതമശഖരമമാ ആയിരിക്ാം - ൈണ്ു്രിടിക്ുന്നത് ആധിൈാരിൈത 
ഉറപ്്  വരുത്തുന്നതിന് വളവരമയവറ സഹായിക്ും.

6.  ടൂളുൈൾ വഴി വസർച്  വചയ്ുമ്ാൾ തൻവറ നിരീക്ഷണ്രാടവവും 
മമനാധർമ്വും ൈൂടി ചിപതങ്ങളുവട ഉറവിടം ൈവണ്ത്തുന്ന 
മവളയില് ഉ്രമയാഗിക്ുൈ. 

വീഡിമയാ ഷവരിഫിമക്െന് (Video Verification)

ചലനചിപതങ്ങളാണ് വീഡിമയാൈൾ. ആയതിനാല് തവന്ന വ്യാജ 
വീഡിമയാൈൾ ്രരിമശാധിക്ാനും ഏവറക്ുവറ ഇമമജ് ്രരിമശാധിക്ുന്ന 
വഴിൈൾ തവന്നയാണ് ഉ്രമയാഗിക്ുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും 
ഉ്രയാഗിക്ുന്നയാൾ വീഡിമയാവയ  മപബക്് ഡകൗണ് വചയ്ത് വിവിധ 
സ്പൈീൻമഷാട്ുൈളും ഇമമജുൈളുമാക്ിയാണ് ്രരിമശാധിമക്ണ്ത്. 
താവഴ ്രറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ  വീഡിമയാ വവരിഫിമക്ഷനായി 
പ്രമയാജനവപ്ടുത്താവുന്നതാണ്. 
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 ഇന്വിഡപ് (InVid)

വ്യാജ വീഡിമയാൈൾ ്രരിമശാധിക്ാനായി ഗൂഗിൾ മപൈാം സ് മറ്റാറില് 
ലഭ്യമായിട്ുള്ള  ടൂളാണ്  ഇൻവിഡ്.  ഇൻവിഡു്രമയാഗിച് വീഡിമയാവയ 
്രലതരത്തിലുള്ള ൈീ വപഫയിമുൈളാക്ാനും, ൈട്് വചയ്ാനും, ട്വിറ്ററില് 
മസർച്  വചയ്ാനും സാധിക്ും. പ്രധാനമായും ഇൻവിഡ് ഉ്രമയാഗിക്ുന്നത് 
യൂട്യൂബ്, മഫസ്ബുക്്, ട്വിറ്റർ വീഡിമയാൈളുവട ്രരിമശാധനയ്ക്ാണ്. 
മപൈാം ബകൗസറില് ഒരു എൈ് സ്റ്റന്ഷനായി ഇൻവിഡ് മചർക്ാൻ  
ൈഴിയുന്നതാണ്. 

 
 
 
 
 
 

 

ഒരു വീഡിമയാ വിശൈലനം വചയ്ുന്നതിനായി അതിവന ൈീ 
വപഫയിമുൈളാക്ിമയാ ഇമമജുൈളാക്ിമയാ മസർച്  വചയ്ാവുന്നതാണ്. 
വീഡിമയാൈവള ഇമമജുൈളാക്ി റിമവഴ് സ് ഇമമജ് മസർചിലൂവടയാണ് 
്രരിമശാധിക്ുന്നത്. പ്രപൈിയ പൈമത്തില് ചുവവട മചർക്ുന്നു: 

1.  മപൈാം പബകൗസറില് ഇൻവിഡ് പ്ലഗ് ഇൻ എൈ്സ്റ്റൻഷനായി മചർക്ുൈ.

2.  URLന് വതാട്ടുത്തായി ഇൻവിഡ്  ഐക്ണ് ൈാണാവുന്നതാണ്. 
ഐക്ണില് ലെിക്് വചയ്ത് ഇൻവിഡ് തുറക്ാവുന്നതാണ്. 

3.  മ്രജില് ലഭ്യമായിട്ുള്ള ഓ്ര്ഷനുൈളില് നിന്ന് ൈീവപഫയിംസ് 
(Keyframes) വസലൈ്ട് വചയ്ുൈ.
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4.  'Insert Video URL' എന്നിടത്ത് വടൈ് സ്റ്റ് മബാൈ് സില് ്രരിമശാധിമക്ണ് 
വീഡിമയായുവട ലികേ് മചർത്ത മശഷം സബ്മിറ്റ് വചയ്ുൈ. ഒപ്ം 
യൂസറിന് വഡസ് ൈ്മടാപ്ിമലാ ലാ്ര് മടാപ്ിമലാ മസവ് വചയ്ത 
വീഡിമയായും മസർചിനായി അമപ്ലാഡ് വചയ്ാവുന്നതാണ്. 

5.  വീഡിമയാ ൈീ വപഫയിമുൈളായി മവരിതിരിക്വപ്ട്് താവഴ 
പ്രത്യക്ഷവപ്ടുന്നതാണ്. എല്ാ ഇമമജുൈളിലും യൂസറിന് റിമവഴ് സ് 
ഇമമജ് മസർ്ച  നടത്താവുന്നതാണ്. ഇമമജ് മസർച് വചയ്ുന്നതിനായി 
കററ്റ് ലെിക്് വചയ്ത് 'മസർച് ഗൂഗിൾ മഫാർ ഇമമജ്' നല്ൈുൈ.

NOTE:   മറ്റു  മസർച്  എഞ്ിനുൈളായ  യാന്വടൈ് സ് (Yandex), കബഡു (Baidu) 
എന്നിവയിലും ഇൻവിഡ് ഉ്രമയാഗിക്ാവുന്നതാണ്. 

 യൂട്ൂ്പ് ഡാറ്ാവ്ൂവർ (YouTube Data Viewer)

ആംസ്റ്റി ഇന്ർനാഷണലിന്വറ യൂട്യൂബ് ഡാറ്റ വ്യൂവർ മസർചിന് 
സഹായൈമായ മവറ്റാരു ടൂളാണ്. 

ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിമയാ അമപ്ലാഡ് വചയ്ത സമയം ൈവണ്ത്താനും 
ഒപ്ം ഇമമജുൈളാക്ി വീഡിമയാവയ മവർതിരിക്ാനും ഈ ടൂൾ 
സഹായൈമാണ്. യൂട്യൂബ് ഡാറ്റ വ്യൂവർ റിമവഴ് സ് ഇമമജ് മസർച്  മ്രാവല 
പ്രവർത്തിച് വീഡിമയാൈവള ്രരിമശാധിക്ാൻ സഹായിക്ുന്നു. 
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1.  ഈ ടൂൾ ഉ്രമയാഗിക്ാനായി (https://citizenevidence.amnestyusa.org)-ല് 
മലാഗിൻ  വചയ്ുൈ. 

2.  മസർച്  മബാൈ് സില്, വീഡിമയായുവട ഒറിജിനല് യൂട്യൂബ് ലികേ് 
മ്രസ്റ്റ് വചയ്ുൈ. 

3.  വീഡിമയാ ഇമമജുൈളായി മവർതിരിചതിനുമശഷം റിമവഴ് സ് 
ഇമമജ് മസർച്  ഓ്ര്ഷൻ ലെിക്് വചയ്ുൈ

 വാചപ് ഷതഫയികം ക് ഷതഫയികം (Watch Frame by Frame)

വാച് വപഫയിം കബ വപഫയിം ഓണ്കലനായി വീഡിമയാ 
്രരിമശാധനയ്ക്ായി ഉ്രമയാഗിക്ുന്ന മവറ്റാരു ടൂളാണ്. യൂമസഴ് സിന് 
വീഡിമയായുവട സ്്രീഡ് മ്ാഡകൗണ് വചയ്ാൻ ൈഴിയുന്നതിനാല് തവന്ന 
വിശദമായ ്രരിമശാധന ഇതിലൂവട സാധ്യമാൈുന്നു. watchframebyframe.com 
എന്ന വവബ് കസറ്റില് ഈ ടൂൾ ലഭ്യമാണ്. 

 ചില നിർമദേ�ങ്ങൾ

1.    ്രരിമശാധിക്ാനുള്ള വീഡിമയായുവട മൈാപ്ി വഡകൗണ് മലാഡ് 
വചയ്ത് മസവ് വചയ്ുൈ.

2.  വീഡിമയാ ലികേുൈൾ മസവ് വചയ്തു സൂക്ഷിക്ുൈ.

3.    മസാഷ്യല് മീഡിയയില്  ഉൾവപ്ടുന്ന മഫസ്ബുക്്, യൂട്യൂബ്, ട്വിറ്റർ 
എന്നിവയില് വസർച്  ഓ്ര്ഷൻ ഉ്രമയാഗിക്ുൈ. 
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4.  മസാഷ്യല് മീഡിയയില് ൈാണുന്ന വീഡിമയാൈൾ വ്രാതുമവ 
ആവർത്തനങ്ങളായിരിക്ും. ൈൃത്യമായ വാചൈങ്ങളുവട 
അടിക്ുറിമപ്ാവട മഫസ്ബുക്ില് ൈാണുന്ന വീഡിമയാ 
സമാനഭാവത്തിമലാ മവറ്റാരു അടിക്ുറിപ്ിമലാ വാട്് സാപ്ിമലാ 
ട്വിറ്ററിമലാ പ്രചരിക്ുന്നുണ്ാൈും.

5.  യൂസറിന് വീഡിമയാ മസർച് വചയ്ാൻ അതുമായി ബന്വപ്ട്ു 
വരുന്ന വടൈ് സ്റ്റുൈൾ ഉ്രമയാഗിചും സാധിക്ും. 

6.    റിമവഴ് സ് ഇമമജ് മസർചില് മതിയായ റിസൾട്്  ൈിട്ുന്നിവല്കേില് 
ൈീമവർഡുൈൾ  മാറ്റി ഉ്രമയാഗിക്ുൈ. 

7.  യൂടൂബിന് വീഡിമയാൈൾ മ്ാ-ഡകൗണ് വചയ്ത് ൈാണാനുള്ള 
ഓ്ര്ഷൻ അതില് തവന്നയുണ്്. ഇത് വീഡിമയാ വിശദമായി 
വിശൈലനം വചയ്ാൻ സഹായിക്ുന്നു.

ജിമയാ-ഷലാമക്െന് (Geo-location)

ജിമയാ വലാമക്ഷൻ ടൂൾ  വഴി ഇമമജിന്വറമയാ   വീഡിമയായുവടമയാ 
വലാമക്ഷനടക്ം അറിയാൻ സാധിക്ുന്നു. ഗൂഗിൾ മാ്ര് സ് (Google 
Maps), ഗൂഗിൾ എർത്ത് (Google Earth) ബിങ് മാ്ര് സ്(Bing Maps), വിക്ിമാപ്ിയ 
(Wikimapia) എന്നിവവയാവക്യാണ് ൈൂടുതലായി ഉ്രമയാഗിക്ുന്ന 
മാപ്ുൈൾ. 

വലാമക്ഷൻ ൈവണ്ത്തുവാൻ സഹായൈമായ സൂചനൈൾ ഇമമജിമലാ 
വീഡിമയായിമലാ ഉണ്ാൈാം. 

1.    സ്പടീറ്റിന്വറ മല ഔട്് - മഫാമട്ായിവല  വതരുവ് ൈാണുമ്ാൾ തവന്ന 
ഒരു്രമക്ഷ സ്ലം എളുപ്ത്തില് അനുമാനിക്ാം. 

2.  പ്രതിമൈളും സ്ൂ്രങ്ങളും - പ്രതിമൈൾ, സ്ൂ്രങ്ങൾ എന്നിവ ൈണ്് 
ചിലമപ്ാൾ എളുപ്ത്തില് സ്ലം മനസിലാക്ാം. 

3.  രൂ്രൈല്്രനയിലൂവടയുള്ള വിവരങ്ങൾ - ഓമരാ വൈട്ിടങ്ങളുമടയും 
നിർമ്ാണരീതി ൈാണുമ്ാൾ, ആ പ്രമദശവത്ത ൈുറിചുള്ള 
സൂചനൈൾ മനസിലാക്ാം. 

4.     കസൻ മബാർഡുൈൾ - സൂചനാ മബാർഡുൈളില് നിന്ന് സ്ലം 
മനസിലാക്ാം. സൂചനാ മബാർഡുൈളില് ഉ്രമയാഗിചിരിക്ുന്ന 
ഭാഷ, അത് ഏത് സ്ലമാവണന്ന് മനസ്ിലാക്ാൻ സഹായിക്ും. 
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അവല്കേില് ആ ഭാഗവത്ത പ്രശസ്തമായ ൈടൈമളാ സ്ാ്രനങ്ങമളാ 
ചിപതത്തില് ൈവണ്ത്തിയാലും സ്ലം മനസിലാക്ാം.  

5.  ന്ർ മപ്ലറ്റുൈൾ - വാഹനങ്ങളുവട ന്ർ മപ്ലറ്റുൈൾ ഇമമജിമലാ 
വീഡിമയായിമലാ ഉൾവപ്ട്ിട്ുവണ്കേില് എളുപ്ത്തില് സ്ലം 
മനസിലാക്ാൻ സാധിക്ും. 

 ഗൂഗിൾ മാപപ് സപ് (Google Maps)

ഗൂഗിൾ മാ്ര്സ് നല്ൈുന്ന നിരവധി സകൗൈര്യങ്ങൾ ജിമയാവലാമക്ഷനില് 
ഉ്രമയാഗപ്രദമാണ്. ഏരിയല് വ്യൂ, പ്രമദശത്തിന്വറ സാറ്റകലറ്റ് ചിപതം, 
വതരുവുൈളുവട 360 ഡിപഗി ൈാഴച്, പടാഫിൈ് റൂട്ുൈൾ, വ്രാതുഗതാഗത 
മനാട്ിഫിമക്ഷനുൈൾ തുടങ്ങിയവവയല്ാം ഇതില് ഉൾവപ്ടുന്നു. ഒപ്ം 
ഗൂഗിൾ  മാ്ര്സ് സ്ലങ്ങളുവട മഫാമട്ാവയാവക് മശഖരിചു വയ്ക്ുന്ന 
ആർകക്വ് മ്രാവലയും പ്രവർത്തിക്ുന്നു. അതിനാല് തവന്ന 
ചിപതങ്ങളിലൂവട ഗൂഗിൾ മാപ്് വഴി എളുപ്ത്തില് സ്ലങ്ങൾ ൈവണ്ത്താൻ 
സാധിക്ുന്നു. 

 ഗൂഗിൾ സപ്തടീറ്പ് വ്ൂ  (Google Street View)

ഗൂഗിൾ മാ്ര് സിൻവറ  ഭാഗമായിട്ുള്ള ഒരു ഫീചറാണ് ഗൂഗിൾ സ്പടീറ്റ്  വ്യൂ. ഒരു 
സ്ലത്തിന്വറ വിശദമായ ൈാഴച് ഗൂഗിൾ സ്പടീറ്റ് വ്യൂവിലൂവട യൂസർക്് 
ലഭിക്ുന്നു. ഗൂഗിൾ സ്പടീറ്റ് വ്യൂ വഴി മലാൈത്തിവല എതുസ്ലത്തിന്വറ 
വ്യു മവണവമകേിലും ഇന്ന് ഒവരാറ്റ ലെിക്ിലൂവട യൂസറിന് ലഭ്യമാണ്. 

ഗൂഗിൾ സ്പടീറ്റ് വ്യൂ ഉ്രമയാഗിക്ാനായി താവഴ ്രറ് പ്രപൈിയ 
ഉ്രമയാഗിക്ാവുന്നതാണ്:

1.  google.com/maps (https://google.com/maps) എന്ന് കടപ്് വചയ്ത് 
ആപ്ലിമക്ഷൻ തുറക്ുൈ

2.   ഇടതു മൈാണിവല  വമനു ബട്ണ് ലെിക്് വചയ്ുൈ

3.  വമനുവിവല സ്പടീറ്റ് വ്യൂ ഓ്ര്ഷൻ ലെിക്് വചയ്ുൈ. മാ്രില് 
ൈാണുന്ന നീല ൈുത്തുൈൾ ഗൂഗിളില് ലഭ്യമായിട്ുള്ള സ്പടീറ്റ് 
വ്യൂ വലാമക്ഷനുൈളുവട സൂചനൈളാണ്. ഒപ്ം താവഴ 
വലതുമൈാണില് മ്നിറത്തിലുള്ളത് വ്രഗ് മാൻ എന്ന മ്രരിലുള്ള 
മനുഷ്യചിഹ്നമാണ്. 
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4.  വ്രഗ്ാവന പഡാഗ് വചയ്ത് മവണ് പ്രമദശമത്തക്് എത്തിചാല് 
നിശ്ിത പ്രമദശത്തിന്വറ സ്പടീറ്റ് വ്യൂ ൈാണുവാൻ സാധിക്ുന്നതാണ്. 
്രമനാരമിൈ് ൈാഴച്യ്ക്ായി യൂസറിന് സൂം വചയ്തു മനാക്ുവാനും 
ൈഴിയും. 

 ഗൂഗിൾ എർതെപ് (Google Earth)

സാറ്റകലറ്റ് ഇമമജുൈളിലൂവടയുള്ള മലാൈത്തിന്വറ തവന്ന കഹ 
വറസലൂഷ്യൻ ൈാഴച് ഗൂഗിൾ എർത്തിലൂവട സാധ്യമാണ്. നമ്ൾ വ്രാതുമവ 
മഗ്ാബില് ൈാണുന്ന മലാൈഭൂ്രടത്തിന്വറ പതിമാന ചിപതം ഗൂഗിൾ 
എർത്തില്  ലഭ്യമാണ്. വമാകബല് മഫാണ്, ലാ്ര് മടാ്ര്, വഡസ് ൈ് മടാ്ര് 
എന്നിവയിവലല്ാം ഗൂഗിൾ എർത്ത് ഉ്രമയാഗിക്ാൻ സാധിക്ും. 

 മാപ്ിലറി (Mappillary)

മാപ്ിംഗിനു്രമയാഗിക്ുന്ന മവറ്റാരു ആപ്ലിമക്ഷനാണ് മാപ്ിലറി. 
അ്ര് മലാഡ് വചയ്ുന്നവരില് നിന്നും ഇമമജുൈവളടുത്ത് സ്പടീറ്റ് വലവല് 
ഇമമജുൈൾ നല്ൈാനും പതിമാനദൃശ്യം നല്ൈാനും മാപ്ിലറിയിലൂവട 
സാധിക്ും. ്രൂർണമായും നിരവധി യൂസറുൈൾ ഉൾവപ്ട്് പ്രവർത്തിക്ുന്ന 
ടൂളായതിനാല് തവന്ന വ്രാതുതാല്്രര്യത്തിലൂന്നിയാൈും ചിതങ്ങൾ 
ലഭ്യമാൈുൈ. ്രാനിംഗ്, ടില്റ്റിംഗ് എന്നീ ഓ്ര്ഷനുൈൾ മാപ്ിലറിയില് 
ലഭ്യമല്.
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 ചില നിർമദേ�ങ്ങൾ

1.  വമചവപ്ട് ഫലത്തിനായി വീഡിമയാ മുഴുവനായി മപ്ല വചയ്ുൈ

2.  ൈ്യാമറ ആംഗിളിൈളും ൈ്യാമറ എടുത്ത രീതിയും നല്വണം 
പശദ്ിക്ുൈ. ടില്റ്റിംഗ്, സൂമിങ്, ്രാനിംഗ്, മ്രാസിങ് ഇവയില് 
നിവന്നല്ാം വിഷ്വലിവനക്ുറിചുള്ള സൂചൈങ്ങൾ ൈവണ്ത്തുൈ. 

3.  വീഡിമയായില് ൈാണുന്ന വൈട്ിടങ്ങളില് നിന്നും സ്തൂ്രങ്ങളില് 
നിന്നുവമല്ാം സ്ലവത്തക്ുറിച് ൈവണ്ത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് 
ബാംഗ്ൂരിവല സ്തൂ്രങ്ങൾ എമന്നാ വചകന്നയിവല ്രള്ളിൈൾ 
എമന്നാ ൈീമവർഡു്രമയാഗിച് മസർച്  വചയ്ുന്നത് ൈൂടുതല് 
സഹായമാൈും. 

4.  ഓഡിമയാ പശദ്മയാവട മൈൾക്ുൈ. ഭാഷ, സംസാരരീതി, സ്ലങ്ങൾ, 
മറ്റ് പ്രധാനവിവരങ്ങൾ എന്നിവവയല്ാം ഒരു്രമക്ഷ ഓഡിമയായില് 
നിന്ന് ലഭിക്ും. 

5.  ചില വലാമക്ഷനുൈളുവട സ്പടീറ്റ് വ്യൂ ലഭ്യമാൈണവമന്നില്. 
ഈയവസരത്തില് മവറ്റാരു ഓ്ര്ഷനായ മബർഡ് സ്  ഐ 
ഉ്രമയാഗിക്ാവുന്നതാണ്. 

NOTE: മാപ്ിലറി മ്രാലുള്ള പൈകൗഡ് മസാഴ് സ്ഡ് മാപ്ിംഗ് രീതിൈളില് 
നിന്നു പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ൈവണ്ത്തുവാൻ സാധിക്ും. ചിപതം അമപ്ലാഡ് 
വചയ്ുന്ന സമയത്ത് വലാമക്ഷൻ ഓണാക്ിയിട്ുവണ്കേില് മാപതമാണ് 
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ഇത്തരത്തില് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാൈുൈ. ഒരു്രമക്ഷ ജിമയാ-ടാഗ്ഡ് (geo-
tagged) മഫാമട്ാൈൾ അമന്വഷണവത്ത വഴിവതറ്റിമചക്ാം. ആയതിനാല് 
ചിപതങ്ങളുവട വലാമക്ഷൻ ൈണ്ു്രിടിക്ുന്നത് മസർചിലും ൈൂടുതല് 
ആധിൈാരിൈത നല്ൈും.

മതസാതസ്ുകളുഷട പരിമ�ാധന (Source Verification)

ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തൈവന സംബന്ിചിടമത്താളം വാർത്തൈളുവട 
ഉറവിടം ൈവണ്ത്തല് പ്രധാനവപ്ട് മജാലിയാണ്. ആധിൈാരിൈവും 
വിശ്വാസമയാഗ്യവും വസ്തുതാ്രരവുമായിരിക്ണം വാർത്തൈൾ . 
ഡിജിറ്റല് യുഗത്തില് മസാഷ്യല് മീഡിയവയയും വാർത്തയ്ക്് 
ആപശയിക്ാം. എന്നിരുന്നാലും അതുവഴിയാണ് ഏറ്റവും ൈൂടുതല് 
വ്യാജവാർത്തൈൾ  പ്രചരിക്ുന്നത് എന്ന ൈാര്യവും മാധ്യമപ്രവർത്തൈരുവട 
മനസ്ില് മവണം. 

വ്ാജ അക്രൗണ്ുകളുകം ഷവ്പ്കസറ്ുകളുകം കഷണ്തെല്

മസാഷ്യല് മീഡിയയിവല  വ്യാജ വവബ് വസറ്റുൈളും അക്കൗണ്ുൈളും 
ൈവണ്ത്താനുതൈുന്ന ചില മചാദ്യങ്ങൾ:

1.   അക്രൗണ്ിന്ഷറമയാ ഷവ്പ് കസറ്ിന്ഷറമയാ സ്വഭാവകം 

 *  അക്കൗമണ്ാ വവബ് കസമറ്റാ ൈാണുമ്ാൾ യഥാർതമാവണന്ന് 
മതാന്നുന്നുമണ്ാ? ഇവ എമപ്ാഴാണ് നിലവില് വന്നത്? 

 *   ഇവയില് എപതമാപതം വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ുണ്്? എവിവട 
നിന്നാണ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ മ്രാസ്റ്റ് വചയ്ുന്നത്? 

 *  അക്കൗണ്ിൻവറ ഉടമയുവട മറ്റ് ഓണ്കലൻ സാന്നിധ്യം? 

2. വിവരങ്ങളുമായുള്ള ്ന്ധഷതെ പിന്ുടരല്

 *    അക്കൗണ്് അവല്കേില് വവബ് കസറ്റിന് നമ്ൾ ്രരിമശാധിക്ുന്ന 
വാർത്തയുമായുള്ള  ബന്ം? 

 *   അമപ്ലാഡ് ഹിസ്റ്ററിയില് നിന്ന് നമ്ുവട വാർത്തയുമായുള്ള 
ബന്ം എങ്ങവന ൈവണ്ത്താം? 

 *  അമപ്ലാഡ് വചയ്ത വിവരങ്ങളുവട ൈ്വാളിറ്റി? 

 *    അമപ്ലാഡ് വചയ്ത ൈണ്ന്ിൻവറയും ഡിസ് പൈി്ര്ഷൻവറയും 
വിവരങ്ങൾ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലുമണ്ാ? 
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NOTE: ്രൈർത്തിവയഴുത്തുൈവള സൂക്ഷിക്ുൈ

മറ്റു മപസാതസ്ുൈളില് നിന്നും ൈിട്ുന്ന വിവരങ്ങൾ അമത്രടി ്രൈർത്തി 
വയ്ക്ുന്ന അക്കൗണ്ുൈളും വവബ് കസറ്റുൈളും മസാഷ്യല് മീഡിയയില് 
ധാരാളമായി ൈാണാം. ൈൂടുതല് മ്രവര ആൈർഷിക്ുവാനും, 
ൈാഴച്ക്ാവര ലഭിക്ുവാനുമുള്ള തന്പതത്തിന്വറ ഭാഗമായാണ് 
ഇവവയാവക് നിലവൈാള്ളുന്നത്. പ്രസിദ്ീൈരിക്ുന്ന വിഷയങ്ങൾ 
്രരിമശാധിക്ുമ്ാൾ തവന്ന ഇത്തരം അക്കൗണ്ുൈളുവടയും 
വവബ് കസറ്റുൈളുവടയും പ്രൈൃതം മനസിലാക്ുവാൻ സാധിക്ും. 
നാടൈീയമായ വടൈ് സ്റ്റുൈളും വീഡിമയാൈളുമായിരിക്ും ഇവയില് 
പ്രധാനമായും ൈാണുൈ. വഷയറുൈൾ, കലക്ുൈൾ, ൈമന്ുൈൾ, 
സബ് സ് പൈി്ര്ഷൻ, വമമസജുൈൾ എന്നിവവയാവക്യാണ് ൈാഴച്ക്ാരനില് 
നിന്നും ഇത്തരം വ്യാജന്ാർ പ്രതീക്ഷിക്ുന്നത്. വിവിധ സ്ലങ്ങളില് 
നിന്നും വിവിധ സമയങ്ങളിലായി വരുന്ന ൈാര്യങ്ങളാൈും ഇത്തരം 
അക്കൗണ്ുൈളിലും കസറ്റുൈളിലുവമാവക് അടങ്ങിയിട്ുണ്ാൈുൈ. 
മസാഷ്യല് മീഡിയയിവല ഇത്തരം ൈാര്യങ്ങവള ്രൂർണമായും 
അവഗണിക്ുൈ. 

മസാെ്ല് ഓഡിറ്ികംഗപ് (Social Auditing)

‘ഒരാൾ ഇന്ർവനറ്റ് ഉ്രമയാഗിക്ുമ്ാൾ അയാളവിവട ഡിജിറ്റലായി ഒരു 
അടയാളം അവമശഷിപ്ിക്ുന്നു’ എന്നാണ്. നമ്ൾ ്രിന്ുടമരണ്തും 
ഇത്തരം മുപദൈവളയാണ്. ഒരാൾ നിരവധി മസഷ്യല് മീഡിയ 
ആപ്ലിമക്ഷനുൈളും സര്്ീസുൈളും ഉ്രമയാഗിക്ുന്നുവവന്ന് ൈരുതുൈ. 
യൂസറിന് ഇത്തരം ൈാര്യങ്ങൾ ്രരിമശാധിക്ുമ്ാൾ തവന്ന അയാളുവട 
ആധിൈാരിൈത മനസിലാക്ാൻ സാധിക്ും. ഇതിലൂവട അയാൾ വതറ്റായ 
വിവരങ്ങളുവട പ്രചാരൈനാമണാ എന്ന് എളുപ്ത്തില് മനസിലാക്ാൻ 
സാധിക്ുൈയും, പ്രതിമരാധിക്ാൻ ൈഴിയുൈയും വചയ്ുന്നു. 

ചില നിർമദേ�ങ്ങൾ

1.    ഒരാളുവട മ്രര് ്രല രീതിയില് ്രല മസാഷ്യല് മീഡിയ 
പ്ലാറ്റ് മഫാമുൈളിലും മസർച് വചയ്ുൈ. 

2.  അയാളുവട വപ്രകഫല് മഫാട്ാ ഗൂഗിൾ റിമവഴ് സ് ഇമമജ് മസർച്  
ഉ്രമയാഗിച് ്രരിമശാധിക്ുൈ. വ്രാതുമവ വ്യാജ അക്കൗണ്ുൈൾ ്രല 
മ്രരിലും ്രല ചിപതങ്ങളിലും മസാഷ്യല് മീഡിയയില് ൈാണുവാൻ 
സാധിക്ും. 
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3.   അക്കൗണ്ിവല ചിപതങ്ങളിവല മലാമഗാ, വഹഡ്ഡർ, പഗാഫിൈ് സ് 
തുടങ്ങിയ ദ്യശ്യത്തിവല സൂചനൈൾ മനസിലാക്ി വ്യാജമാമണാ 
എന്ന് സ്ിരീൈരിക്ുൈ 

4.  അക്കൗണ്് ഉടമയുവട സ് ൈൂളിൻവറ മ്രര്, സ്ലം, മജാലിസ്ലം 
തുടങ്ങിയവയില് നിന്ന് അക്കൗണ്് വ്യാജമാമണാ എന്ന് തിരിചറിയാം. 

5.  ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളു്രമയാഗിച് സുഹൃത്തുക്ളില് നിമന്നാ 
ബന്ുക്ളില് നിമന്നാ അക്കൗണ്് വ്യജമാമണാ എന്ന് ൈവണ്ത്താം. 

വിവരസ്ിരീകരണതെിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ

1.    വിവരങ്ങളുവട ഉത്ഭവവും നിക്ഷ്്രക്ഷതയും ്രരിമശാധിക്ുൈ

2.  വാർത്തയ്ക്് ്രിന്നിലുള്ള നിക്ഷി്ര്ത താല്്രര്യങ്ങൾ ൈവണ്ത്താൻ 
പശമിക്ുൈ

3.  വാർത്തൈൾ  ്രക്ഷ്രാത്രരമാമണാ എന്ന് ൈവണ്ത്തുൈ

4.    മാതൃൈാ്രഠനങ്ങൾ പ്രതിനിധീൈരിക്ുന്നതിവനപ്റ്റി ൈവണ്ത്തുൈ

5.    എല്ാ നിമിഷത്തിലും മചാദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉണ്ാൈണം. 

വാർതെ വായിക്ുമ്ാൾ ത�ദ്ിമക്ണ്തപ്

1. വാർത്ത  മുഴുവാനായും വായിക്ുൈ.

2. വാർത്തയുവട ലീഡ് പശദ്ാ്രൂർവം   വായിക്ുൈ.

3  വാർത്തയുവട ആധിൈാരിൈതയ്ക്് ഉ്രമയാഗിച ഉദ്രണിൈൾ, 
മപസാതസ്ുൈൾ ഇവ പശദ്ിക്ുൈ.

4.  ഓണ്കലനിവല വിവരങ്ങൾ വായിക്ുമ്ാൾ താവഴ വരുന്ന 
ൈമന്ുൈളിലൂവട ൈമണാടിക്ുൈ. വാർത്തയിവല വതറ്റുൈളും, 
അധിൈവിവരങ്ങളും നല്ൈാൻ ഇവ ്രര്യാ്ര്തമാണ്. 

5.  ന്യൂസിൻവറ  അവതരണവും എഴുത്തിന്വറ രീതിയും പശദ്ിക്ുൈ. 

6.  ന്യൂസിൻവറ URL ലികേ് മസർച്  വചയ്ത് ആധിൈാരിൈത 
ഉറപ്ുവരുത്തുൈ

7.   വാർത്തയിവല ആമക്ഷ്രഹാസ്യവും യാഥാർത്യവും മവർതിരിച് 
ൈാണുൈ. 
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8.  മീഡിയയുമായി ബന്വപ്ട് വവബ് കസറ്റുൈളില് ആവശ്യവമകേില് 
മസർച്  വചയ്ുൈ

9.  മലഖൈവനക്ുറിച് അമന്വഷിക്ുൈ.

10.  വാർത്തയില്  മറ്റ് ലികേുൈൾ മചർത്തിട്ുവണ്കേില് അവ മസർച്  
വചയ്ത് ആധിൈാരിൈത ഉറപ്ുവരുത്തുൈ. 

11.  വാർത്ത മ്രാസ്റ്റ് വചയ്ത തീയതി മനാക്ി, അത് മു്് മ്രാസ്റ്റ് വചയ്ത 
വാർത്തയവല്ന്ന്  ഉറപ്ുവരുത്തുൈ.

12.  വാർത്തവയക്ുറിച് വിധിവയഴുതുന്നതിന് മുന്്ര്  മാധ്യമങ്ങളുവട  
താല്്രര്യങ്ങളും ്രക്ഷവും മനസ്ിലാക്ണം.

13.  സംശയങ്ങൾ തീർക്ാൻ  മാധ്യമരംഗവത്ത വിദഗ്ദ്രുവട സഹായം 
മതടാവുന്നതാണ്. 
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	 	 മിസിന്ഫർമമെനുകം ഡിസിന്ഫർമമെനുകം: 
ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ദക്ഷിമണന്്യൻ സംസ്ാനങ്ങളില് നടന്ന ശില്്രശാലയില്  
മാധ്യമമലാൈത്ത്  പ്രവർത്തിക്ുന്നവർ വ്യാജവാർത്തവയക്ുറിച്  ചർച 
വചയ്ുൈയുണ്ായി. ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ചുവവട മചർക്ുന്നു. 

മിസിന്ഫർമമെന്/ഡിസിന്ഫർമമെന്

1.  മിസിൻഫർമമഷനും ഡിസിൻഫർമമഷനും മാധ്യമരംഗത്ത്   ്രുതിയ 
പ്രതിഭാസം അല്. വർഷങ്ങളായി മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ ഇതിവന 
പ്രതിമരാധിക്ുൈയാണ്. ്രമക്ഷ അടുത്തൈാലത്തായി ഇത്തരം 
വാർത്തൈളുവട മതാത് പൈമാതീതമായി വർദ്ിചു വരുന്നു. 

2.  വതറ്റായ വിവരങ്ങളുവട വാഹൈരായി മസാഷ്യല് മീഡിയ 
പ്രവർത്തിക്ുന്നു. വവരികഫ വചയ്ാവതയും ്രരിമശാധിക്ാവതയും 
വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റല് മീഡിയയിലൂവട കൈമാറ്റം വചയ്വപ്ടുമ്ാൾ 
മിസിൻഫർമമഷനും ഡിസിൻഫർമമഷനും സംഭവിക്ുന്നു. 

3.  സാ്ത്തിൈം, വ്യാവസായിൈം, രാഷ്പടീയം, സമൂഹ താത്്രര്യങ്ങൾ, 
എന്നിങ്ങവന നിരവധി ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ ഡിസിൻഫർമമഷന് 
്രിന്നിലുണ്ാവാം. 

4.  ഡിജിറ്റല് മീഡിയ വഴി പ്രചരിക്ുന്ന ഇത്തരം വതറ്റായ വിവരങ്ങൾ 
മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ ഏവറ്റടുത്ത് പ്രചരിപ്ിക്ുന്ന രീതി 
ൈൂടിവരിൈയാണ്.

5.  പ്രതിസന്ിഘട്ങ്ങളില് പൈമസമാധാനവും ഭരണചപൈവും മ്രാലും 
തൈർക്ാൻ  ൈഴിവുണ്് ഇത്തരം വാർത്തൈൾക്്. 

മിസിന്ഫർമമെന്/ഡിസിന്ഫർമമെന്: കാരണങ്ങൾ

1.  യുദ്വും പ്രൈൃതിദുരന്വും ഉണ്ാൈുന്ന സമയങ്ങളില് 
വാർത്തൈവള വളവചാടിക്ാനുള്ള സാധ്യത വളവരയധിൈമാണ്. 
റിമപ്ാർട്്  വചയ്ുന്നത് പ്രാമദശിൈ വാർത്തയാവണകേില്  ൈൂടിയും 
അതിവന മ്രാലും വതറ്റായി പ്രചരിപ്ിക്ാൻ വളവരവയളുപ്മാണ്. 

2.  ്രുതിയതായി വാർത്തൈൾ  ൈിട്ാതിരിക്ുന്ന അവസരങ്ങളില് 
ഇത്തരം വാർത്തൈളിമലക്്  മാധ്യമപ്രവർത്തൈരുവട പശദ് 
തിരിയാനുള്ള സാധ്യത വളവര ൈൂടുതലാണ്. 
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3.  മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തൈളുവട ്രിന്നാവല 
മ്രാൈാൻ വതറ്റായ വഴിയിലൂവട പശമിക്ുമ്ാഴും, വ്യാജവാർത്തൈൾ 
പ്രചരിക്ാനുള്ള സാധ്യത ൈൂടുതലാണ്. ഒപ്ം വ്രവട്ന്ന് പ്രശസ്തി 
ആപഗഹിക്ുന്ന മലഖൈരും ഇത്തരം വാർത്തൈളുവട വൈണിയില് 
എളുപ്ത്തില് വചന്നു വീഴുന്നു. 

4.  മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങളുവട മത്സരബുദ്ിയും മവറ്റാരു ൈാരണമാണ്. 

5.  ശരിയായ എന്നാല് അതിഭാവുൈത്വം ൈലർത്തിയ വാര്ത്ത്രൈളും 
മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷനുൈളിമലക്്  നയിക്ുന്നു. 

6.  ൈണക്ുൈളിലും സംഖ്യൈളിലുമുണ്ാൈുന്ന വതറ്റായ റിമപ്ാർട്ിങ്ങും 
വ്യാജവാർത്തയുവട ഭാഗമാണ്. ‘ഇൻഫർമമഷൻ മലാക്പ്്’ 
ഇതിന് പ്രധാന ൈാരണമായി ചൂണ്ിക്ാട്ാം. ഉദാഹരണത്തിന് 
ഗവവമെന്ിൻവറ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്് 
നല്ൈാറില്. ഇത്തരം സദേർഭങ്ങളില്  മാധ്യമപ്രവർത്തൈൻ  
തൻവറ അമന്വഷങ്ങളില് നിന്നും ൈണക്ുൈൂട്ലുൈളില് നിന്നും 
ൈവണ്ത്തിയ ൈാര്യങ്ങൾ മതിയായ വതളിവുൈളുവട അഭാവത്തിലും 
വാർത്തയാക്ുന്നു.   ഇത്തരം പ്രവണതൈളും വ്യാജവാർത്തയുവട 
ഭാഗമാണ്. 

7.  വസൻസിറ്റീവായ വാർത്തൈവള സമീ്രിക്ുമ്ാൾ റിമപ്ാർട്ിന്വറ 
രീതിയിലും ഭാഷയിലും തലവക്ട്ിലും പശദ്ിചിവല്കേില്  
വാർത്തൈൾ   വസൻമസഷണലാവുൈയും വതറ്റായി റിമപ്ാർട്് 
വചയ്വപ്ടുൈയും വചയ്ുന്നു. 

8.  ഓഫ്-വറമക്ാർഡ് പ്രസ്താവനൈളും അഭ്യൂഹങ്ങളും 
മാധ്യമപ്രവർത്തന മൂല്യങ്ങൾവക്തിരാണ്. ഇതും വാർത്തൈവള 
മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷനുൈളിമലക്്  നയിക്ുന്നു.

9.  മ്രാലീസ് മരഖൈൾ അടിസ്ാനമാക്ി മാപതമായിരിക്ണം 
ൈുറ്റൈൃത്യങ്ങളുവട വാർത്തൈൾ തയ്ാറാമക്ണ്ത്. മറ്റു വഴിൈൾ 
വതരവ്ടുക്ുന്നത് വതറ്റായ വിവരങ്ങളിമലക്് നയിമചക്ാം. 

10.  മുൻവിധിൈൾ വാർത്തയുവട വളവചാടിക്ലിമലക്ും വതറ്റായ 
റിമപ്ാർട്ിങ്ങിമലക്ും    നയിക്ുന്നു. 

11.   മറ്റ് മാധ്യമങ്ങവള അമ്രക്ഷിച് മസാഷ്യല് മീഡിയയ്ക്് 
വ്രരുമാറ്റചട്ങ്ങൾ വളവരയധിൈം ൈുറവായതിനാല് തവന്ന 
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വാർത്തൈൾ  വതറ്റായി പ്രചരിക്ുവാനുള്ള സാധ്യത വളവര 
ൈൂടുതലാണ്. 

ന്ൂസപ്റൂമുകളുകം മാധ്മ സ്ാപനങ്ങളുകം

1.  മാധ്യമങ്ങളുവട ൈിടമത്സരം ൈാരണം നിരവധി വാർത്തൈൾ  
ൈവണ്ത്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ നിർബന്ിതരാൈുന്നു. 
അതിനാല് അവർ എല്ാ തരത്തിലുമുള്ള വാർത്ത 
മപസാതസ്ുൈവളയും ആപശയിക്ുന്നു.

2.  എല്ാ മാധ്യമ സ്ാ്രനങ്ങളും പ്രചാരവർദ്നവിന്  വളവരയധിൈം 
പ്രാധാന്യം നല്ൈുന്നു. ൈൂടുതല് വില്്രനയ്ക്ായി മനപ്ൂർവം ചില 
വാർത്തൈൾ  മാധ്യമങ്ങൾ വിവാദവുമാക്ുന്നു.

3.  മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങളുവട ഉടമസ്തയും വ്യാ്രാരമാതൃൈയും 
അറി്ിരിക്ുൈ. മാധ്യമ നിക്ഷ്്രക്ഷതവയയും എഡിമറ്റാറിയല് 
തീരുമാനങ്ങവളയും ഇവ ബാധിമചക്ാം.

4.  ഇന്്യയിവല മിക് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും 
വസ്തുതാ്രരിമശാധനക്ും   ആധിൈാരിൈത   ഉറപ്ുവരുത്തുന്നതിനും 
മവണ്പത പ്രയത്നം നടത്തുന്നില്.

5.  മവഗത്തില് വാർത്തൈൾ  ൈവണ്ത്തി ജനങ്ങളിവലത്തിക്ുൈവയന്നത് 
മാധ്യമപ്രവർത്തൈവര സമ്ർദേത്തിലാക്ുന്നു. അതിനാല് വളവര 
വചറിയ സമയം മാപതമാണ് എല്ാ മാധ്യമങ്ങളും വാർത്തൈളുവട 
വസ്തുതാ്രരിമശാധനക്് നല്ൈുന്നത്.

6.  മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തൈരും ജനങ്ങളും 
വാർത്തൈൾക്ായി ഒരു മാധ്യമപ്രസിദ്ീൈരണവത്ത മാപതം 
ആപശയിക്ാവത, ്രല മപസാതസ്ുൈൾ ഉ്രമയാഗിക്ുവാൻ 
പശദ്ിക്ുൈ. വാർത്തയില് വതറ്റുവണ്കേില് അത് ൈവണ്ത്താൻ ഇത് 
സഹായൈമാൈും.

7.  ഇലൈ്മപടാണിൈ് മീഡിയൈവളയും ഡിജിറ്റല് മീഡിയൈവളയും 
താരതമ്യം വചയ്ുമ്ാൾ മാധ്യമങ്ങൾക്് വസ്തുതാ്രരിമശധനയക്് 
ൈൂടുതല് സമയം  ലഭിക്ുന്നു.

8.  ഭൂരി്രക്ഷത്തിന്വറ താത്്രര്യങ്ങൾക്് ൈൂട്് നില്ക്ാനും വതറ്റായ 
വിവരങ്ങൾ നല്ൈാനും മാധ്യമങ്ങൾ തയ്ാറാമയക്ാം.
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9.  ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തില് അഭിപ്രായം 
ൈലരുമ്ാൾ അത് മാധ്യമത്തിൻവറ വിശ്വസ്തതവയ ഹനിക്ുന്നു.

10.  നിരവധി മപസാതസുൈളില് നിന്ന് വസ്തുതാ്രരിമശാധന 
ൈൂടാവത മശഖരിക്ുന്ന വാർത്തൈൾ  ്രടചുവിടുന്നത് ശരിയായ 
മാധ്യമപ്രവർത്തനമല്.

11.  ഡിസിൻഫർമമഷവനക്ുറിചുള്ള അറിവ് എല്ാവരിലും 
എത്തിക്ുൈയാണ് ആദ്യം മവണ്ത്. എന്നാല് മാപതമമ അത്തരം 
വാർത്തൈവള തടയാൻ നമുക്് സാധിക്ുൈയുള്ളൂ.

12.  വിവരങ്ങമളാടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തൈരുവട സമീ്രനത്തില് 
വരുത്തുന്ന ശരിയായ മാറ്റം വ്യാജവാർത്ത ഉന്ൂലനം വചയ്ാൻ 
സഹായിക്ും.

13.   പ്രശസ്തരുവടമയാ, അധിൈാരിൈളുമടമയാ ഒരു പ്രസ് താവന 
ലഭിചാല് അതിൻവറ  വസ്തുത ്രരിമശാധിക്ാവത ൈഥാവിവരണം 
നല്ൈുന്ന പ്രവണത ന്യൂസ് റൂമുൈളില് ഇമപ്ാൾ ൈൂടുതലായി 
ൈാണുന്നു. 

14.  ന്യൂസ് റൂമിവല എഡിറ്റർക്് വ്യക്മായ ചില ഉത്തരവാദിത്തമുണ്്. 
നീതി്രൂർവമായ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലുറചുനിന്ന് വാർത്തൈവള 
്രിന്ുടരാനും ഉറപ്ുവരുത്താനും എഡിറ്റർക്്  ൈഴിയണം.

15.  മാധ്യമത്തിവല ഏറ്റവും പ്രധാനവപ്ട് മജാലിയാണ് എഡിറ്ററുമടത്. 
നിലവിവല അവസ്യില് തിൈ് ഉത്തരവാദിത്വമബാധവും ആ 
മജാലിയ്ക്് വളവരയധിൈം ആവശ്യമാണ്.

16.  റിമപ്ാർട്ർക്് നവല്ാരു എഡിറ്ററുവട ്രിന്ുണയും നിർമദേശങ്ങളും 
തിരുത്തലുൈളും ആവശ്യമാണ്.

മാധ്മവുകം വായനക്ാരനുകം തമ്ിലുള്ള ്ന്ധകം

1.  മാധ്യമത്തിനും വ്രാതുജനത്തിനുമിടയിവല ആധിൈാരിൈത പ്രശ് നം 
മിക് വാർത്തൈളിലും വതളി്ുൈാണാം.

2.  ജനങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തൈരും തമ്ിലുള്ള ബന്ം 
രണ്ുതരത്തിലാണ്. സത്യത്തിന്വറ ഏറ്റവും മിൈച വശം ജനങ്ങവള 
ഉദ് മബാധിപ്ിക്ാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ ബാധ്യസ്രാണ്. 
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വായനക്ാരുവട വശത്തുനിന്ന് മനാക്ുമ്ാൾ അവർക്് അറിയുന്ന 
വാർത്തൈൾ  അവർ തവന്ന ്രരിമശാധിക്ുൈയും നിജസ്ിതി 
ഉറപ്ുവരുത്തുൈയും വചമയ്ണ്താണ്.

3.  മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്് മാപതമല്, അറിയുന്ന വാർത്തൈവളക്ുറിച് 
്രരിമശാധിക്ാനുള്ള ൈടമ ഉ്രമഭാക്ാക്ൾക്് ൈൂടിയുണ്്.

4.  സാക്ഷരതയുമായി വ്യാജവാർത്തൈൾക്് ബന്മില്. 
വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഇന്ന് വ്യാജവാർത്തൈൾ പ്രചരിപ്ിക്ുന്നു.

5.  ജനങ്ങൾക്് ൈൃത്യമായ വാർത്തൈൾ ലഭിക്ാൻ വ്യത്യസ്ത 
ശബ്ദങ്ങളും ൈാഴച്പ്ാടുൈളും ഉൾവക്ാള്ളാൻ തയ്ാറാൈുന്ന 
സ്വതന്പതമായ മാധ്യമപ്രവർത്തനം അത്യാവശ്യമാണ്.

6.  ആമക്ഷ്രഹാസ്യം ജനാധി്രത്യത്തില്    അവശ്യമായ   ഒമരടാണ്. 
എന്നിരുന്നാലും അതിവന ഫലപ്രദമായി ഉ്രമയാഗിക്ാൻ 
ൈഴിയണം. ഒപ്ം മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്ും ജനങ്ങൾക്ും  യഥാർത 
വസ്തുതവയയും ആമക്ഷ്രഹാസ്യവത്തയും മവർതിരിചറിയാനും 
ൈഴിയണം.

വസപ്തുതാപരിമ�ാധനാ സകംഘടനകളുഷടയുകം സാമകേതികവിദ് 
ക്നികളുഷടയുകം തപാധാന്കം

1.  സാമകേതിൈവിദ്യ ൈ്നിൈൾ വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ 
വവബ്കസറ്റുൈവള മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ുന്നു. ഇത്തരം സംഘടനൈൾ  
വാർത്തൈളുവട സത്യസന്ത തുറന്നുൈാട്ുന്നു.

2.  വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ സ്ാ്രനങ്ങൾ യഥാസമയം വാർത്തൈളിവല 
വസ്തുതാവിരുദ്ത തുറന്നുൈാട്ുന്നതിനാല്, മുഖ്യധാരാ 
മാധ്യമങ്ങൾ ശരിയായ വാർത്തൈൾ നല്ൈാൻ ബാധ്യസ്രാൈുന്നു.

3.  വസ്തുതാ്രരിമശാധനയ്ക്ും ൈാ്രട്യവത്ത തുറന്നുൈാട്ുന്നതിനും 
ൈഴിവും ൈൃത്യമായ സാമകേതിൈവിവരങ്ങളും മാധ്യമ 
പ്രവർത്തനത്തിവല അറിവുൈളും ആവശ്യമാണ്.

4.  വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ ടീമുൈൾ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളുവട 
അവിഭാജ്യഘടൈമാണ് .
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5.  വിവരങ്ങൾ മശഖരിക്ുന്നതിലും ജനങ്ങൾക്് കൈമാറുന്നതിലും 
സാമകേതിൈവിദ്യ ൈ്നിൈൾക്ുള്ള  ്രകേ് വലുതാണ്. അവരുവട 
സ്വാധീനം ഉ്രമയാഗിച് ജനാധി്രത്യവത്ത മുറിവപ്ടുത്താനും 
അവർക്് ൈഴിയും. 

6.  വ്യാജവാർത്തൈൾ ൈവണ്ത്താനുള്ള മശഷിയും മാർഗ്ഗങ്ങളും 
സാമകേതിൈവിദ്യ ൈ്നിൈൾക്് സ്വന്മായുണ്്.

7.  ൈൂടുതല് സുതാര്യമായ നയങ്ങൾ സാമകേതിൈവിദ്യ ൈ്നിൈൾ 
നയത്തില് വരുമത്തണ്തുണ്്്.
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പിന്ുടരാവുന് മാതൃകകൾ

മിസ്, ഡിസ് ഇൻഫർമമഷൻ ഒഴിവാക്ാനായി മാധ്യമപ്രവർത്തൈരും 
മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങളും ധാരാളം നട്രടിൈൾ കൈവക്ാമള്ളണ്തുണ്്. 
മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തൈരും മാധ്യമരംഗവത്ത പ്രശസ്തരും 
വസ്തുതാ്രരിമശാധൈരും 2019 ജൂകല മുതല് വസ്ര്തംബർ വവര 
ദക്ഷിമണന്്യയില് ്രലയിടങ്ങളില് വവച് സംഘടിപ്ിച വിവിധ 
ശില്്രശാലൈളില് അഭിപ്രായവപ്ട് ചില നിർമദേശങ്ങൾ ചുവവട 
മചർക്ുന്നു.

മാധ്മതപവർതെകർ

 മതസാതസ്ുകൾ

1.  ഒരു വാർത്ത ലഭ്യമായ എല്ാ മപസാതസ്ുൈളും ഉ്രമയാഗിച് 
സ് ഥിരീൈരിക്ുൈ. പ്രമത്യൈിച് വാർത്തയുവട  ഉത്ഭവസ്ാനത്തിന് 
രാഷ്പടീയബന്മമാ താല്്രര്യമമാ ഉമണ്ാ എന്ന് ൈവണ്ത്തുൈ. 
വാർത്തക്ുള്ള വിവരങ്ങൾ നല്ൈുന്ന വ്രാതുജനത്തിന് മ്രാലും 
അത്തരം സകേുചിത താല്്രര്യങ്ങളുണ്ാൈാം.

2.  വിവരസ്ിരീൈണത്തിനുള്ള നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങവള നാം ഇതിനൈം 
്രരിചയവപ്ട്ു. ഇവ ഉ്രമയാഗിചതിന് മശഷവും  ഒരു വാർത്തയുവട 
വ്യക്മായ ചിപതം ലഭ്യമാൈുന്നിവല്കേില് അത്തരം വാർത്തൈൾ 
പ്രസിദ്ീൈരിക്ാവതയിരിക്ുൈ.

3.  വിക്ി്രീഡിയ മ്രാലുള്ള വവബ്കസറ്റുൈളില്  നിന്ന് 
വിവരങ്ങവളടുക്ുമ്ാൾ ആവർത്തിചുള്ള ്രരിമശാധന മവണം. 
വവബ്കസറ്റുൈൾ ്രരിമശാധിക്ുമ്ാൾ കസറ്റില് മചർത്തിട്ുള്ള 
ഉമദേശ്യം (objective), മൈാണ്ാൈ്റ്റ് ന്ർ, വിലാസം എന്നിവവയാവക് 
പശദ്ിക്ുൈ.

4.  മസാഷ്യല് മീഡിയയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സ്ിരമായി 
്രരിമശാധിക്ുൈ. വതറ്റായ വാർത്ത ചൂണ്ിക്ാണിക്ുൈ, അവതാരു 
പ്രമുഖ വ്യക്ി ്രറ്താവണകേില്ക്ൂടി. വസ്തുതൈൾ ശരിവയന്ന് 
മതാന്നുന്നവ മാപതം റിമപ്ാർട്് വചയ്ുൈ.

5.    മസാഷ്യല് മീഡിയയിവല ൈമന്ുൈൾ സ്ിരമായി പശദ്ിക്ുൈ. 
വിവരങ്ങവളപ്റ്റിയുള്ള അധിൈ സൂചനൈൾ ൈമന്ുൈളിലൂവട 
മിക്വാറും ലഭ്യമാൈും.
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6.  സഹായൈമായ മപസാതസുൈളിലൂവട ലഭിക്ുന്ന വിവരങ്ങൾ 
ശരിയാമണാ അല്മയാ എന്ന് ഉറപ്ുവരുത്തുൈ.

7.  വാർത്ത എപത വിശ്വസനീയമായി മതാന്നിയാലും 
വസ്തുതാ്രരിമശാധന വചയ്തതിനുമശഷം മാപതം 
നിഗമനത്തിവലത്തിമചരുൈ.

8.    മുൻ്ര് വതറ്റായവിവരങ്ങൾ നല്ൈിയിട്ുള്ള മപസാതസ്ില് നിന്നും 
വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉറപ്ായും സ്ിരീൈരിക്ുൈ.

9.  ൈഴിയുവമകേില് വാർത്തക്ാസ്്രദമായ സ്ലത്ത് മനരിവട്ത്തി 
റിമപ്ാർട്് തയ്ാറാക്ുൈ.

10.  മസാഷ്യല് മീഡിയയിലൂവട മൈാളിളക്മുണ്ാക്ുന്ന വാർത്തൈവള 
പശദ്ിക്ുൈ. വസൻസിറ്റീവായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ാൈുന്നത് 
പ്രധാനമായും ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളിലൂവടയാണ്.

11.  രാഷ്പടീയമനതാക്ളുവട വാക്ുൈൾക്ും സമീ്രനങ്ങള്ക്ും  
അമിതപ്രാധാന്യം നല്ൈാതിരിക്ുൈ. അവരുവട വാക്ുൈൾ  വതറ്റായ 
വാർത്തൈൾക്് ൈാരണമാൈാം.

12.  ഓണ്കലനില് വീഡിമയാൈളും ചിപതങ്ങളും ൈണ്യുടൻ 
നിഗമനത്തിവലത്താതിരിക്ുൈ.

13.  ഒരു വാർത്തവയ എല്ാ വാർത്തസാധ്യതയിലും മനാക്ിക്ാണുൈ.

 റിമപ്ാർട്ിങപ്/എഴുതെപ്/എഡിറ്ികംഗപ്

1.    അനാവശ്യമായ ഉമദ്വഗം വായനക്ാരന് നല്ൈാതിരിക്ുൈ. 
റിമപ്ാർട്ിലൂവട ഏറ്റവും സത്യസന്മായ ഭാഷ്യം നല്ൈാൻ  
പശമിക്ുൈ.

2.    വാർത്തയുവട ഒരുവശം മാപതം ചിന്ിക്ുന്നവവര ൈരുതിയിരിക്ുൈ.

3.  വാർത്ത വ്രാതുസമക്ഷത്തിലവതരിപ്ിക്ുമ്ാൾ അതിനാല് 
ബാധിക്വപ്ടുന്നവരുവട ൈാര്യം ൈൂടി ്രരിഗണിക്ുൈ

4.  വാർത്തൈൾക്് ൈഥയുവട ഭാവം നല്ൈാതിരിക്ുൈ. വസ്തുതൈൾ 
റിമപ്ാർട്് വചയ്ുൈ.

5.  ഒരു വാർത്തയുവട എല്ാ ഉറവിടങ്ങളും ഒരുമ്രാവല പ്രാധാന്യം 
നല്ൈി ്രരിഗണിക്ുൈ.

6.  പ്രൈൃതിദുരന്ങ്ങളും അ്രൈടങ്ങളും അനുൈ്മയാടും 
സൂക്ഷ്മതമയാടും നിക്ഷ്്രക്ഷമായും അവതരിപ്ിക്ുൈ. ഇതിനായി 
ഒരു പ്രമത്യൈ ടീമിവന ്രരിശീലനത്തിലൂവട വളർത്തിവയടുക്ുൈ.
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7.  വസ്തുനിഷ്ഠമായ തലവക്ട്ുൈൾ നല്ൈാൻ 
പശദ്ിക്ുൈ. പ്രമൈാ്രന്രരമായമതാ ്രക്ഷമഭദമുള്ളമതാ 
അ്രൈീർത്തിൈരമായമതാ ആയ തലവക്ട്ുൈൾ ഒഴിവാക്ുൈ.

8.  വായനാ വർദ്നവിനും പ്രചാരത്തിനും വാർത്തവയ  വൈട്ിചമച് 
അവതരിപ്ിക്ാതിരിക്ുൈ. ശരിയായ ഉറവിടത്തില് നിന്നു വരുന്ന, 
നന്നായി റിമപ്ാർട്് വചയ്വപ്ട് ഒരു വാർത്ത നന്നായിത്തവന്ന 
ജനങ്ങളിമലവക്ത്തും എന്നു വിശ്വസിക്ുൈ.

9.  മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്വറ അടിസ്ാനവിവരങ്ങൾ എമപ്ാഴും 
ഉ്രമയാഗത്തില് വൈാണ്ുവരുൈ.

10.  വസ്തുതാ്രരമായുള്ള റിമപ്ാർട്ിങ്ങിനു പ്രാധാന്യം നല്ൈുൈ.

11.  വിവരങ്ങൾ ൈൃപതിമമായി ബാലൻസ് (false balancing) വചയ്ാൻ 
പശമിക്രുത്. രണ്് വി്രരീതവശങ്ങളുവട പ്രസ്താവനൈൾ 
ഉൾവക്ാള്ളിചതുവൈാണ്് മാപതം ഒരു റിമപ്ാർട്് ബാലൻസ് ഡ് 
ആവണവമന്നില്.

12.  വതറ്റായമതാ വൈട്ിചമചമതാ ആയ വാർത്തൈവള സാമാന്യബുദ്ി 
ഉ്രമയാഗിച് ൈവണ്ത്തുൈ.

13.  വസൻസിറ്റീവായ ൈാര്യങ്ങൾ റിമപ്ാർട്് വചയ്ുമ്ാൾ ൈൂടുതല് 
സൂക്ഷിക്ുൈ.

14.  വ്രവട്ന്ന് പശദ് ്രിടിചു്രറ്റുന്ന തലവക്ട്ുൈൾക്പ്ുറമത്തക്്  വാർത്ത 
മുഴുവനായി വായിച് വസ്തുതൈൾ ൈവണ്ത്തുൈ.

15.  വാർത്ത നല്ൈുന്ന വ്യക്ിയുവട ഉമദേശം ്രരിമശാധിച് 
ഉറപ്ുവരുത്തുൈ.

16.  എമപ്ാഴും വാർത്തയുവട തീയതി പശദ്ിക്ുൈ. ചിലസമയങ്ങളില് 
ൈാലിൈപ്രസക്മല്ാത്ത വാർത്തൈൾ വീണ്ും 
പ്രസിദ്ീൈരിക്ാറുണ്്.

17.  നിങ്ങളുവട ്രക്ഷം എമപ്ാഴും ഓർക്ുൈ. അത് റിമപ്ാർട്ിങ്ങിവന 
വതറ്റായി ബാധിക്ാതിരിക്ാൻ പശദ്ിക്ുൈ.

18.  സംശയമുള്ള സദേർഭങ്ങളില്  വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ 
വവബ് കസറ്റുൈളുവടമയാ വിദഗ്ധരുവടമയാ സഹായം മതടുൈ.

19.  വിമർശനബുദ്ിയുള്ള അറിവ് ്രൈരുന്ന വാർത്തൈൾ  നല്ൈാൻ  
പശദ്ിക്ുൈ.
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20.  വാർത്തയും അഭിപ്രായവും വായനക്ാർക്് വൈാടുക്ാം. 
എന്നാല് അത് സുതാര്യമായും രണ്ും മവർതിരിചറിയാവുന്ന 
വ്യക്തമയാവടയും ആൈണം. യാഥാർത്യങ്ങളില് നിന്ന് 
വ്യതിചലിക്ാതിരിക്ാനും വ്രാതുസമൂഹവും മാധ്യമങ്ങളും 
തമ്ിലുള്ള അൈല്ച ൈുറക്ാനും ഇത് സഹായിക്ും.

21  ആദ്യം വാർത്ത നല്ൈുൈ എന്നതിലു്രരി "ആദ്യം ൈൃത്യമായ 
വാർത്ത" നല്ൈാൻ  പശദ്ിക്ുൈ.

22.  ഒരു മാധ്യമ സ്ാ്രനം റിമപ്ാർട്് വചയ്തതുവൈാണ്ു മാപതം അമത 
വാർത്ത മവറ്റാരു മാധ്യമം റിമപ്ാർട്് വചയ്ണം എന്ന് ശാഠ്യം 
്രിടിക്ാതിരിക്ുൈ.

23.  മറ്റ് മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾ നല്ൈുന്ന വാർത്തൈൾക്് മഫാമളാ-അപ്് 
നടത്തുൈ. പ്രമാദമായ വാർത്തൈളില് ്രറയാവത ബാക്ി വവച 
ൈാര്യങ്ങൾ ൈവണ്ത്തുൈ.

24.  സത്യസന്മായ വാർത്തൈൾക്ും അത് ഫയല് വചയ്ുന്ന 
റിമപ്ാർട്ർമാർക്ുവമാപ്ം ഉറചുനില്ക്ുൈ.

 വസപ്തുതാപരിമ�ാധന

1.  കവറല് വാർത്തൈൾക്് പ്രമത്യൈ പശദ് നല്ൈി 
പ്രസിദ്ീൈരിക്ുന്നതിന്  മുൻ്്ര   സൂക്ഷമ്മായ  വസ്തുതാ്രരിമശാധന 
നടത്തുൈ.

2.  ഡിസിൻഫർമമഷവന ഒരു വ്യക്ി എന്ന നിലയില് ൈൂടി വചറുക്ുൈ.

3.  വതറ്റായ വിവരങ്ങൾ റിമപ്ാർട്ില് നല്ൈാതിരിക്ുൈ. അങ്ങവന 
വന്നാല് തവന്ന വാർത്തയിവല വതറ്റുൈൾ മനസിലാക്ിയും 
സമ്തിചും പദുതഗതിയില് തിരുത്തുൈ.

4.  മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്് മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷവനക്ുറിചും 
അവവയ എങ്ങവന പ്രതിമരാധിക്ണവമന്നതിവനക്ുറിചും 
മതിയായ അറിവു നല്ൈുൈ.

5.  ന്യൂസ് റൂമുൈളില് വസ്തുതാ്രരിമശാധന നിർബന്മാക്ുൈ. 
നിമത്യന വാർത്തൈവള ്രരിമശാധിക്ുൈ. ഏവറ വായനക്ാരുള്ള 
പ്രാമദശിൈമാധ്യമങ്ങളിലും, ഓണ്കലൻ മ്രാർട്ലുൈളിലും 
ൈണിശമായ വസ്തുതാ്രരിമശാധന നടത്തുൈ.
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6.  അമന്വഷണാത്ൈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനവത്ത മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ുൈ. 
ഇതിനായി റിമപ്ാർട്ിങ്ങ് യൂണിറ്റുൈവളയും വിദഗ്ദ്സംഘവത്തയും 
നിമയാഗിക്ുൈ. സംഭവസ്ലത്ത് റിമപ്ാർട്ർമാവര നിമയാഗിച് 
വാർത്തൈവള ൈൂടുതല് ആധിൈാരിൈതമയാവട അറിയുൈ.

7.  വാർത്തയുവട പ്രാരംഭദശയില് തവന്ന ്രല തലത്തിലുള്ള 
വസ്തുതാ്രരിമശാധന നടത്തുൈ.

8.  മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്വപ്ട് ശില്്രശാലൈളും ്രരിശീലനങ്ങളും 
മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്ായി നടത്തുൈ.

9.  മസാഷ്യല് മീഡിയ എഡിറ്റവറ നിമയാഗിക്ുൈ. ഓണ്കലൻ 
വാർത്തൈളുവട വസ്തുതാ്രരിമശാധനയും, ഉറവിടം 
ൈവണ്ത്തലുവമാവക്യാൈണം എഡിറ്ററുവട ൈർത്തവ്യങ്ങൾ . 
മസാഷ്യല് മീഡിയയിവല വാർത്തൈൾ  ്രരിമശാധിച് വസ്തുത 
ഉറപ്ുവരുത്തി മാപതം പ്രസിദ്ീൈരണത്തിന്  കൈമാറുന്നതിനായി 
ഒരാവള നിമയാഗിക്ുൈ.

10.  പ്രാമദശിൈമലഖൈർക്് അവരുവട വാർത്താനുഭവങ്ങൾ 
കൈമാറാനും ്രറയാനുമുള്ള ഇടം ഒരുക്ുൈ.

11.  യുവ മാധ്യമപ്രവർത്തൈവര ൈൂടുതല് മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ുൈ, 
അവരുവട അഭിപ്രായങ്ങൾക്് ഇടം വൈാടുക്ുൈ. മാധ്യമ നടത്തിപ്ില് 
്രുതിയ ആശയങ്ങൾ വൈാണ്ുവരാനും പൈിയാത്ൈമായി 
പ്രവർത്തിക്ാനും ഇത് സഹായിക്ും.

മാധ്മ മമധാവികൾ/സകംഘടനാ മമധാവികൾ

1.  മപ്രക്ഷൈവര തിരിചറി്് അവമരാട് സമാനുഭാവം ്രുലർത്തുന്ന 
ഒരു ബിസിനസ് മമാഡല് ഉണ്ാക്ിവയടുക്ുൈ. 

2.  സ്വയം സുസ്ിരമായ വരുമാനമാതൃൈ ഉണ്ാക്ിവയടുക്ുൈ. 
്രരസ്യാധിഷ്ഠിതമായ മാതൃൈ ധനമപസാതസ്ുൈളില്  ൈൂടുതലായി 
ആപശയത്വം ഉളവാക്ുന്നു. ഇത് മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷനിമലക്് 
നീങ്ങാൻ ൈാരണമാൈാം.

3.  ്രരസ്യവത്ത വാർത്തൈളില് നിന്ന് ൈൃത്യമായി മവർതിരിക്ുൈ.

4.  വ്രാതുജനത്തിനും വായനക്ാരനും ൈാഴച്ക്ാരനും സുതാര്യമായ 
തരത്തിലുള്ള നയങ്ങളും നിയമാവലിൈളും സ്വീൈരിക്ുൈ. 
അവർക്ിടയില്  വിശ്വാസ്യത വർദ്ിപ്ിക്ുൈ.



40 41

5.  വ്യാജവാർത്തൈവള തടയാനായി മസാഷ്യല് മീഡിയയുവട വിവിധ 
വശങ്ങൾ നന്നായി അറി്ിരിക്ുൈ.

മാധ്മ തപവർതെകരുകം മാധ്മ കൂട്ായപ്മകളുകം

1.  മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾ തമ്ിലുള്ള ഐൈ്യദാർഢ്യം ൈുത്തൈ 
ശക്ിൈൾ വചലുത്തുന്ന സമ്ർദേവത്ത അതിജീവിക്ാൻ 
സഹായിക്ും.

2.  മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷവന വചറുക്ാനായി ഒമദ്യാഗിൈമായ 
നയമരഖ തയ്ാറാക്ുൈ.

3.  വ്രാതുജനമബാധവല്ക്രണത്തിനുള്ള ്രരി്രാടിൈൾ നടത്തുൈ.

4.  മപൈാസ്്-മീഡിയ ഉടമത്തത്തിവന നിയന്പതിക്ാൻ നയങ്ങൾ 
രൂ്രവത്ൈരിക്ുൈ. ഇത് മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷൻവറ വളർച 
തടയാൻ സാഹായിക്ുന്നു.

5.  വിവരങ്ങൾ നല്ൈുുന്നതിന് ആധിൈാരിൈമായ സർക്ാർ  
സ്ാ്രനങ്ങവള മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ുൈ.

6.  മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷൻ സ്ിരമായി പ്രചരിപ്ിക്ുന്ന 
മാധ്യമപ്രവർത്തൈരുവട അംഗത്വം റദേ് വചയ്ുൈ.

7.  യുവ മാധ്യമപ്രവർത്തൈവര ഉതൈുന്ന ്രരിശീലനം നല്ൈി 
വളർത്തിവയടുക്ുൈ.

8.   മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങളുവട ്രരസ്്രര സഹൈരണമത്താവടയുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നല് റിമപ്ാർട്ിങ്ങിനും വതറ്റുൈൾ ൈവണ്ത്താനും 
സഹായിക്ും.

9.  ഒരു റിമപ്ാർട്ിവല വസൻസിറ്റീവ് ആയ വിവരങ്ങൾ റിമപ്ാർട്് 
വചയ്ുന്നതിന് മാർഗ്ഗനിർമദേശങ്ങൾ തയ്ാറാക്ുൈ. ഉദാഹരണം: 
അ്രൈടങ്ങളിലും ദുരന്ങ്ങളിലും ഉള്ള മരണസംഖ്യ. 
ഔമദ്യാഗിൈമായ മരണസംഖ്യ ഉ്രമയാഗിക്ാൻ പശദ്ിക്ുൈ.

10.  വ്രാതുജനത്തിന് ്രറയാനുള്ളതും ൈൂടി മൈൾക്ുൈയും 
ഉൾവക്ാള്ളുൈയും വചയ്ുൈ.

11.  വ്രാതുജനങ്ങളുമായി നല് സ്ർക്ം ്രുലര്ത്തുുൈ. അത് 
ആധിൈാരിൈതയും വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ിപ്ിക്ും.

12.  വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ സ്ാ്രനങ്ങളുമായി സഹൈരിച് 
പ്രവർത്തിക്ുൈ.  
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വ്ാജ വാർതെകൾ എങ്ങഷന ന്ൂസപ് റൂമുകളില് 
തഷന് തടയാകം: പഷകേടുതെവരുഷട നിർമദേ�ങ്ങൾ

1.  വസ്തുതാ്രരിമശാധനക്ായി ഓംബുഡ്സ്മാവനമപ്ാവലയുള്ള 
വപ്രാഫഷണലുൈവള നിമയാഗിക്ുൈ.

2.  ചിപതങ്ങളും വീഡിമയാൈളും ദിനംപ്രതിയുള്ള  വാർത്തൈളും 
സ്ിരമായി ്രരിമശാധിക്ണം. മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്് തവന്ന 
ഇത് വചയ്ാവുന്നതാണ്. ഇവയാരു രീതി ആത്വിശ്വാസമത്താവട 
റിമപ്ാർട്് വചയ്ാനും  സഹായൈമാൈും.

3.  അമന്വഷണാത്ൈ ്രപതപ്രവർത്തനം ഒരു വിഷയവത്ത ആഴത്തില് 
മനസിലാക്ാനും റിമപ്ാർട്് വചയ്ുവാനും സഹായൈരമാണ്.

4.  മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾ എപത സമ്ർദേം  വചലുത്തിയാലും 
വാർത്തയുവട ്രരിമശാധനയ്ക്ായി മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ മതിയായ 
സമയം ആവശ്യവപ്ടുൈ.

5.  ഒരു സ് മറ്റാറി തയ്ാറാക്ുമ്ാൾ അതിന്വറ എല്ാ വശവും 
്രരിഗണിക്ുൈ. സ് മറ്റാറിയിവല വിവരങ്ങവള അ്രപഗഥിക്ുവാൻ 
ൈൂടുതല് സമയം ൈവണ്ത്തുൈ.

6.  റിമപ്ാർട്ുൈളും ്രപതക്ുറിപ്ുൈളും ആഴത്തില് വായിക്ുൈ.  അപത 
വ്യക്മല്ാത്ത വിവരങ്ങൾ ൈവണ്ത്താൻ ഇത് സഹായൈമാൈും.

7.  മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ തങ്ങളുവട റിമപ്ാർട്ിന് ൈൂടുതല് മാനങ്ങൾ 
നല്ൈുൈ.

8.  ഒരു ബീറ്റ് തിരവ്ടുത്ത് ആ മമഖലയില് ൈൂടുതല് വിവരങ്ങൾ 
അറി്് പ്രവർത്തിക്ുന്നത് വ്യാജവാർത്തൈൾ തടയാൻ 
സഹായിക്ും.

9.   ന്യൂസ്റൂമുൈളിലും മറ്റ് സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിലും മിസ്-ഡിസ് 
ഇൻഫർമമഷവനക്ുറിചുള്ള ചർചൈൾ  നടത്തുൈ.

10.  സർക്ാർ വഴിയുളള വാർത്തൈവള ്രരിമശാധിക്ാനും മചാദ്യങ്ങൾ 
മചാദിക്ാനുമുള്ള ൈഴിവ് മാധ്യമപ്രവർത്തൈർ മനടണം.

11.  ്രറ്റിയ വതറ്റുൈൾ ഏറ്റു്രറ്് തിരുത്താൻ മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾ 
തയ്ാറാൈണം.
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12.  അചടിമാധ്യമങ്ങളില് റീമഡഴ് സ് എഡിറ്റർ (Readers' Editor) മ്രാവല,  
വടലിവിഷൻ ചാനലുൈളില് ‘വ്യൂമവഴ് സ് എഡിറ്റർ‘ (Viewers' Editor) 
എന്ന ആശയവത്ത അവതരിപ്ിക്ാവുന്നതാണ്.

12.  മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷവന സംബന്ിചുള്ള വാർത്തൈൾ 
ൈൂടുതലായി നല്ൈുൈ.

13.  മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങളുവട പ്രതീക്ഷ, ന്യസ് റൂം സംസ് ൈാരം, വതാഴില് 
സമ്ർദേം എന്നിവവയല്ാം ബാലൻസ്, വചയ്ത് പ്രവർത്തിക്ാൻ  
മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്് ൈഴിയണം.

14.  പ്രാമദശിൈ മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾക്് മവണ്ി പ്രവർത്തിക്ുന്ന 
സ്പടിങ്ങർ റിമപ്ാർട്ർമാർക്് വ്യാജവാർത്തൈവളക്ുറിചുള്ള  
അറിവും പ്രതിമരാധിക്ാനുള്ള ്രരിശീലനവും നല്ൈുൈ. 
ചിപതങ്ങളും വീഡിമയാൈളും ്രരിമശാധിക്ാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ  
്രഠിപ്ിക്ുൈ.  

15.  വസൻസിറ്റീവായ വാർത്തൈൾക്് ്രശ്ാത്തലവിവരങ്ങൾ 
വ്യക്തമയാവട നല്ൈുൈ. 

16.  എല്ാ ന്യൂസ്റൂമുൈളിലും വസ്തുതാ്രരിമശാധനക്് ഒരു ടീമിവന 
നിമയാഗിക്ുൈ.

17.  മസാഷ്യല് മീഡിയയിലും ൈൂട്ായ്മൈളിലും മാധ്യമങ്ങൾ 
സഹൈരണമമനാഭാവത്തില് പ്രവർത്തിക്ുന്നത് മിസ്-ഡിസ് 
ഇൻഫർമമഷവനതിവര ഒറ്റവക്ട്ായി മനരിടാൻ ്രര്യാ്ര്തമാക്ും.

18.  മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്് മതിയായ ്രരിശീലനം 
നല്ൈുൈ.

19.  മീഡിയ യൂണിയനുൈൾ, സംഘടനൈൾ, പ്രസ് ലെബ്ുൈൾ തുടങ്ങിയവ 
സഹൈരിച് വ്യാജവാർത്തൈൾ ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനുള്ള 
്രരിശീലനം മാധ്യമപ്രവർത്തൈർക്് ഉറപ്ു വരുത്തുൈ. സർക്ാരും 
ഒരു പ്രധാന ്രകോളിയായി മചമരണ്തുണ്്.

20.  മാധ്യമപ്രവർത്തനം ്രഠിപ്ിക്ുന്ന സ്ാ്രനങ്ങൾ വിദ്യാർതിൈൾക്് 
ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് മതിയായ ്രരിശീലനം നല്ൈുൈ. 
വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ രീതിൈൾ  സിലബസില് ഉൾവപ്ടുത്തുൈ. 

21.  മസാഷ്യല് മീഡിയയിലൂവടയുള്ള  മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷൻ 
തുടക്ത്തില് തവന്ന ൈവണ്ത്തുൈ.
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വസപ്തുതാപരിമ�ാധനാ ഷവ്പ് കസറ്ുകൾ

ഇന്റർനാെണല്  ഫാകപ്ടപ്-ഷചക്ിങപ്  ഷനറ്പ് വർക്പ് 
(International Fact-Checking Network - (IFCN)) (https://www.poynter.org/ifcn)

2015 വസ്ര്തംബറിലാണ് അമമരിക്യിവല മ്രായിൻറ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്് 
(Poynter Institute) ഇന്ർനാഷണല്  ഫാൈ്ട്-വചക്ിംഗ് വനറ്റ് വർക്ിന് രൂ്രം 
വൈാടുക്ുന്നത്. മലാൈത്താൈമാനമുള്ള ഒരു ്രറ്റം വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ 
സംഘടനൈൾ രൂ്രം നല്ൈിയ വനറ്റ് വർക്ാണിത്. വസ്തുതാ്രരിമശാധന 
നടത്തുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളും മാർഗ്ഗമരഖളും ഇവർക്് സ്വന്മായുണ്്. 
വപടയിനിങ്ങും വഫമല്ാഷിപ്ുവമല്ാം വസ്തുതാ്രരിമശാധന 
മപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ുന്നതിന്വറ ഭാഗമായി ഈ വനറ്റ് വർക്ിലൂവട നല്ൈുന്നു.

ഓൾട്പ് ന്ൂസപ് (Alt News)

(https://www.altnews.in)

2017ല് പ്രവർത്തനമാരംഭിച ഇന്്യൻ വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ 
വവബ് കസറ്റാണ് ഓൾട്് ന്യൂസ്. മുഖ്യധാരാമാധ്യമങ്ങളിലും മസാഷ്യല് 
മീഡിയിലും വരുന്ന മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷവന ്രരിമശാധിച് 
ൈവണ്ത്തുൈയാണ് ഈ കസറ്റിലൂവട വചയ്ുന്നത്. ഇംഗ്ീഷ്, ഹിദേി 
എന്നീ ഭാഷൈളിവല വാർത്തൈളാണ് ഓൾട്് ന്യൂസ് ്രരിമശാധിക്ുന്നത്. 
2019ല് തുടങ്ങിയ ഓൾട്് ന്യൂസ് ആപ്ിലൂവട (Alt News App) ഇമമജുൈളും 
വീഡിമയാൈളും വസ്തുതാ്രരിമശാധനക്് വിമധയമാക്ാവുന്നതാണ്.

്ൂകം കലവപ് (Boom Live)

(https://www.boomlive.in)

2016ല് പ്രവർത്തനമാരംഭിച മവറ്റാരു ഇന്്യൻ വസ്തുതാ്രരിമശാധനാ 
വവബ് കസറ്റാണ് ബൂം കലവ്. വസ്തുതാ്രരിമശാധനക്് ്രുറമമ "ഫാൈ്ട് 
ഫയല്" എന്ന ഓ്ര്ഷനിലൂവട പ്രസക്മായ വാർത്തൈളും വിവരങ്ങളും 
കസറ്റില് ലിസ്റ്റ് വചയ്ാൻ ൈഴിയും. ഹിദേി, ഇംഗ്ീഷ്, ബംഗാളി എന്നീ മൂന്ന് 
ഭാഷൈളിലാണ് ബൂം കലവ് വസ്തുതാ്രരിമശാധന ഇമപ്ാൾ വചയ്ുന്നത്.

എസപ്.എകം. മ�ാകപ് സപ് സപ്മളയർ (SMHoax Slayer)

(https://smhoaxslayer.com)

്രകേജ് വജയിൻ വിൈസിപ്ിവചടുത്ത എസ്.എം. മഹാൈ് സ് സ്മളയർ 
ഒരു സ്വതന്പതമായ ഫാൈ്ട്-വചക്ിങ് വവബ്കസറ്റാണ്. 2015-ല് 



44 45

വസ്തുതാ്രരിമശാധനക്ുള്ള ഒരു മഫസ്ബുക്് മ്രജായാണ് ഈ സംരംഭം 
തുടങ്ങിയത്.

സപ് മനാപപ് സപ് (Snopes)

(https://www.snopes.com)

യു.എസ്. ആസ്ാനമാക്ി വർഷങ്ങളായി പ്രവര്ത്തിക്ുന്ന 
വവബ്കസറ്റാണ് സ് മനാ്്ര സ്. 1994-ല് തുടങ്ങിയ കസറ്റ് ആദ്യൈാലത്ത് 
ഐതിഹ്യം, ്രുരാണം, തട്ിപ്ുൈൾ എന്നിവയുമായി ബന്വപ്ട് 
ഫാൈ്ട്-വചക്ിംഗ് നടത്തുൈയും ്രിന്നീട് ഓണ്കലൻ  മലാൈത്ത് 
പ്രശസ്തമാൈുൈയും വചയ്തു. വ്യാജവാർത്തൈളുവട സ്വഭാവമനുസരിച് 
്രലരീതിയിലുള്ള മററ്റിംഗ് നല്ൈിയാണ്  സ് മനാ്ര് സ് വാർത്തൈൾ 
പ്രസിദ്ീൈരിക്ുന്നത്. 

ഫാകപ്ടപ് ഷചക്ർ.ഇന് (Factchecker.in)

(https://www.factchecker.in)

സ് വ്രൻഡിങ് ആൻഡ് മ്രാളിസി റിസർച് ഫകൗമണ്ഷൻവ്റ  (Spending 
& Policy Research Foundation) ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്ുന്ന ഫാൈ്ട് വചക്ർ.
ഇൻ 2013ല് മുംകബയിലാണ് സ്ാ്രിതമായത്. നിമയാജൈമണ്ഡലം 
തിരിചുള്ള വിവരങ്ങളും ഓമരാ സ്ലത്തും നടപ്ിലാൈാൻ മ്രാൈുന്ന 
 സർക്ാർ ്രദ്തിൈളും ലഭ്യമാൈുന്ന കസറ്റാണിത്.

ഫാകപ്ടപ് ലി (Factly)

(https://www.factly.in)

ഡാറ്റാ മജണലിസത്തിനും വ്രാതുവിവരങ്ങൾക്ും പ്രധാന്യം നല്ൈി 
ഒരുക്ിയിരിക്ുന്ന വവബ് കസറ്റ്.

മപാളിറ്ിഫാകപ്ടപ് (PolitiFact)

(https://www.politifact.com)

മ്രായിൻറ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്് തവന്നയാണ് മ്രാളിറ്റിഫാൈ്ട് എന്ന ഫാൈ്ട്-
വചക്ിങ് വവബ് കസറ്റും കൈൈാര്യം വചയ്ുന്നത്. രാഷ്പടീയ മനതാക്ൾ 
നല്ൈിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുവട നിജസ്ിതി ്രരിമശാധിക്ുവാനായി 2007-
വല ഇല്ക്ഷൻ ൈാലത്ത് അമമരിക്യിവല ഫ് മളാറിഡയില് ആരംഭിച 
വവബ് കസറ്റ് ്രിന്നീട് ഏവറ പശമദ്യമായി. നാഷണല് റിമപ്ാർട്ിങ്ങിന് 
2009-ല് ്രുലിറ്റ്സർ ്രുരസ് ൈാരം ൈരസ്മാക്ിയിട്ുണ്്.



44 45

കൂടുതല് വായനയപ്ക്പ്

1.   Duty, Credibility, Identity: 'Fake news' and the ordinary citizen in India – BBC

  ഇന്്യൻ സദേർഭങ്ങളില്  ഉണ്ാൈുന്ന വ്യാജവാർത്തൈവളക്ുറിചും 
വസ്തുതാ്രരിമശാധനയുവട ആവശ്യൈതവയക്ുറിചുമുള്ള ്രഠനം.

 https://downloads.bbc.co.uk/mediacentre/duty-identity-credibility.pdf

2.   Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media 
Manipulation – University of Oxford

  ഈ ്രഠനം പ്രധാനമായും ചർച വചയ്ുന്നത് രാഷ്പടീയ 
്രാർട്ിൈൾ  മസാഷ്യല് മീഡിയ വഴി വിവരങ്ങളില് എങ്ങവന 
ൈൃതിമത്വം ൈാട്ുന്നുവവന്നും വ്രാതുജനവത്ത എങ്ങവന 
ൈബളിപ്ിക്ുന്നുവവന്നുമാണ്.

  http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf

3.  India Digital News Report – Reuters Institute and University of Oxford

  ഈ ്രഠനം വിലയിരുത്തുന്നത് ഇന്്യയില് ഡിജിറ്റല് 
മാധ്യമസ്ാ്രനങ്ങൾ  വ്യാജവാർത്തൈവള എങ്ങവന കൈൈാര്യം 
വചയ്ുന്നുവവന്നാണ്.

  https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-03/India_DNR_
FINAL.pdf

4.  Journalism, Fake News & Disinformation: Handbook for Journalism Education 
and Training - UNESCO

  മാധ്യമങ്ങളില്   അ്രൈടൈരമായ   രീതിയില്   ഡിജിറ്റല്   മമഖലയിലൂവട 
വർദ്ിചുവരുന്ന മിസ്-ഡിസ് ഇൻഫർമമഷവനക്ുറിച് ഈ 
ഹാൻഡ് ബുക്ില് വിശദീൈരിക്ുന്നു. 

  https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_
print_friendly_0.pdf
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5.  “News you don’t believe”: Audience perspectives on fake news - Reuters 
Institute and University of Oxford

  മറായിമറ്റഴ് സ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്് വായനക്ാരൻവറ ൈാഴച്പ്ാടില് നിന്നു 
വ്യാജവാർത്തൈവളക്ുറിചു വിശദീൈരിക്ുന്ന ്രഠനം.

  https://reutersinst itute.pol it ics .ox.ac.uk/sites/default/f i les/2017-10/
Nielsen&Graves_factsheet_1710v3_FINAL_download.pdf

6.  Information Disorder, Toward an interdisciplinary framework for research and 
policymaking - By Claire Wardle and Hossein Derakhshan

  വിവരമലിനീൈരണവത്തക്ുറിചുള്ള റിമപ്ാർട്്.

  https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-
for-researc/168076277c

7.  The Oxygen of Amplification:  Better Practices for Reporting on Extremists, 
Antagonists, and Manipulators Online – By Whitney Phillips

  കവറ്റ് നി ഫിലി്ര് സ് നടത്തിയ അഭിമുഖങ്ങളാണ് ഇതില്  
ഉൾവക്ാള്ളിചിട്ുള്ളത്. 2016 മുതല് 2018 വവര വതറ്റായ വിവരങ്ങൾ 
പ്രചരിപ്ിക്ുവാനായി മാധ്യമങ്ങവള ഏവതാവക് തരത്തില് 
ദുരു്രമയാഗം വചയ്തുവവന്ന് വിശദീൈരിക്ുന്നു.

  https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/FULLREPORT_Oxygen_of_
Amplification_DS.pdf



46 47

REFERENCES

1. Aneez, Z., Neyazi, T.A., et al. (2019). Reuters Institute India Digital News Report.

2.  UNESCO. (2018). Journalism, Fake News & Disinformation: Handbook for Journalism 
Education and Training.

3.  Bathini, D. (2018, July 19). How WhatsApp helped turn an Indian village into a lynch 
mob. BBC. Retrieved from

 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-44856910.

4.  BBC Click. (2018, February 26).Deepfakes and the technology behind it - BBC Click. 
Retrieved from

 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8LhI-e2B8Lg

5.  Wardle, C. and Derakshan, H. (2017). INFORMATION DISORDER: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making.

6.  Google News Initiative, Boom Live, Internews, First Draft, Storyful, Alt News, Data 
Leads (2018). GNI Train the Trainer.

7.  Ponniah, K. (2019, April 6). WhatsApp: The ‘black hole’ of fake news in India’s 
election. BBC. Retrieved from

  bbc.com/news/world-asia-india-47797151

8.  Safi, M. (2018, July 3). ‘WhatsApp murders’: India struggles to combat crimes linked 
to messaging service. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/
world/2018/jul/03/whatsapp-murders-india-struggles-to-combat-crimes-linked-
to-messaging-service.

9.  Shelley, D. (2019). Countering Disinformation in South India: A Regional Media 
Literacy Initiative



Notes



AsiAn College of journAlism 

administered by Media Development Foundation

Second Main Road, Taramani, Chennai 600 113. India 
Telephone: 91-44-2254 2840 / 2254 2842 – 47 

Website: www.asianmedia.org


