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ஆய்வுச்சுருக்கம்:

ப�ோலிச்செய்திகள் என�வை ்செய்தி என 
முனனிறுத்தப�டும் ்�ோய்்ோன அல்லது 
்தைறோக ைழிநடத்தக்கூடி் ்தகைலகள் ஆகும்.  
்தறகோ்லததில ்தைறோன ்தகைல (Mis-information), 
திரிபு�டுத்தப�டட ்தகைல (Dis-information), 
தீஙகோன ்தகைல (Mal-information) எனும் மூனறு 
பிர்தோன பிரிவுகள் ப�ோலிச்செய்திகளில 
உள்்ளடஙகுகினறன. ஊடகததுவறயின 
்செல்நறியில ்தைறோன ்தகைலகளும் 
திரிபு�டுத்தப�டட ்தகைலகளும் 
எப்�ோழுதும் இருந்து ்கோணபடயிருந்்த 
ப�ோதும், கடந்்த சி்ல ஆணடுகளிப்லப் 
அவை �லகிப்�ருகியுள்்ளவை 
அை்தோனிக்கப�டடுள்்ளது. 

்தறகோ்லததில ஊடகஙகள் 
எணணிக்வகயில அதிகரிததுக் கோணப�டும் 
நிவ்லயில, அைறறிலிருந்து �ரவுகினற 
ப�ோலிச்செய்திகளின எணணிக்வகயும் 
அதிகரிததுள்்ளவை ஒரு �ோரி் பிரசசிவன்ோக 
பநோக்கப�டுகினறது. இைறறின கோரணைோக 
செமூகததில ஏற�டும் ்தோக்கததினோல 
்�ோதுைக்கள் �ோதிபபுறுைதுடன செமூக 
அவைதி, இனஙகளுக்கு இவடப்்ோன 
நலலுறவு ப�ோனறனவும் ்கடுகினறன. 

இந்நிவ்லயில பிரோந்தி் ரீதியில அவட்ோ்ளம் 
கோணப�டட செைகோ்ல ப�ோலிச்செய்திகளின 
இ்லபு, ப�ோக்கு, பநோக்கம் மு்த்லோனவை 
ஆய்வுக்கு உள்்ளோக்கப�டபைணடி் 
அைசி்ம் உணரப�டடுள்்ளது. 

செமூகைவ்லத ்த்ளஙகளில 
�ரப�ப�டுைனவும் இ்லஙவக 
செோரந்்தனவுைோன செைகோ்லப ப�ோலிச 
்செய்திகவ்ள அவட்ோ்ளம் கோணும் 
�ணிகள் �லபைறு ்தரபபினரோலும் 
முன்னடுக்கப�டுகினறன. "Fact Seeker" 
எனும் ்�்ரி்லோன ்செ்றறிடட மூடோக 
இ்லஙவக �ததிரிவக ஸ்தோ�னததினோல, 
01.02.2021 ஆம் திகதியிலிருந்து 13.10.2021 
ஆம் திகதி ைவர்ோன கோ்லப�குதியில 
அவட்ோ்ளம் கோணப�டட 151 ்செய்திகவ்ள 
பிர்தோன ஆ்தோரைோகக் ்கோணடு செமூக 
ைவ்லத்த்ளஙகளில �ரவுகினற செைகோ்லப 
ப�ோலிச்செய்திகவ்ள ஆரோய்ைவ்த 
இக்கறவக ்தனது பநோக்கைோகக் 
்கோணடுள்்ளது. ்தரவுகவ்ளத திரடடியும் 
�குததும் பநோக்குை்தறகு �குப�ோய்வு 
முவறயி்லும் வி�ரிபபுச ்செ்ற�ோடடிறகு 
வி�ரண ஆய்வு முவறயி்லும் 
�்ன�டுத்தப�டுகினறன. இ்லஙவக 

சமகாலப் ப�ாலிச்சய்திகளின் 
ப�ாக்கு: இலங்கயில் 
அ்ையாளங காணப்�டை்ை 
மீதான ஓர் ஆய்வு

வி. விமலாதித்தன்
்தறகோலிக விரிவுவர்ோ்ளர, ்தமிழ்ததுவற, ப�ரோ்தவனப 

�லகவ்லக்கழகம், இ்லஙவக

(*இ்லஙவகயின கிழக்குப �லகவ்லக்கழகதவ்தச பசெரந்்த சுைோமி விபு்லோனந்்த அழகி்ல கறவககள் நிறுைகம் (Swami 
Vipulananda Institute of Aesthetic Studies) கடந்்த ஆணடு ஒழுஙகு ் செய்்த ஆய்ைரஙகில இது செைரபபிக்கப�டடது. எனினும், 
இதுைவர அசசிப்லோ, மினனூல ைடிவிப்லோ இது ்ைளியிடப�டவிலவ்ல. இபப�ோது திரோவிடப ்�ோழிலில மு்தன 
முவற்ோக அசசில ைருகிறது.)
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செோரந்்த செைகோ்லப ப�ோலிச்செய்திக்ளது 
இ்லபுகள், விட்ப�ரபபுகள், பினனணி, 
ப�ோக்கு ஆகி்வை எவை எனற ஆய்வுப 
பிரசசிவனவ் முனவைதது, இது்்தோடரபில 
ஏற�டடுள்்ள ஆய்விவட்ைளிவ் 
நிரபபும் பநோக்குடன இக்கறவக 
முன்னடுக்கப�டுகினறது.1

திறவுச்்சொற்கள்:

ப�ோலிச்செய்தி, திரிபு�டுத்தப�டட 
்தகைல, செமூகைவ்லத்த்ளம், ்�ோய்த்தரவு, 
்கோபரோனோ

1. அறிமு்கம்:

ப�ோலிச்செய்திகள் என�வை ்செய்தி என 
முனனிறுத்தப�டும் ்�ோய்்ோன அல்லது 
்தைறோக ைழிநடத்தக்கூடி் ்தகைலகள் ஆகும். 
இவை ்�ரும்�ோலும் ஒரு ந�ர அல்லது 
நிறுைனததின நற்�்வர பசெ்தப�டுததும் 
அல்லது ஏப்தனும் ைருைோய் மூ்லம் �ணம் 
செம்�ோதிக்கும் பநோக்கதவ்தக் ்கோணடுள்்ளன. 
ஊடகததுவறயில ்நடுஙகோ்லைோகத 
்்தோடரும் ப�ோலிச்செய்திப பிரசசிவன, 
கடந்்த ்தசெோப்தததில அதிகரித்த செமூக 
ஊடகப �்ன�ோடு கோரணைோக �ோரி்்ளவில 
அதிகரிததுள்்ளது. ப�ோலிச்செய்தி 
என�்தறகோன ைவர வி்லக்கணம் 
்்தோடரசசி்ோன ைோறறதவ்தக் கணடு 
ைருகினறது. ்தறப�ோவ்த் கோ்லகடடததில 
பினைருைன ப�ோலிச்செய்திக்குள் 
உள்்ளடஙகுகினறன:

1. ்தைறோன ்தகைல (Mis-information)

2. திரிபு�டுத்தப�டட ்தகைல (Dis-
information)

3. தீஙகோன ்தகைல (Mal-information)

்தைறோன ்தகைல (Mis-information) என�து 
்�ோய்்ோன, ்செம்வை்றற, ்தைறோக 
ைழிநடததும் ்தரவை உள்்ளடக்கி்்தோகும். 
எனினும் இது தீஙகிவழக்கும் எணணததுடன 

�ரப�ப�டுைதிலவ்ல. திரிபு�டுத்தப�டட 

்தகைல (Dis-information) என�து தீஙகிவழக்கும் 

பநோக்கததுடன உருைோக்கப�டுைதுடன 

ைக்கள் ைததியில �ரப�ப�டுகினறது. 

தீஙகோன ்தகைல (Mal-information) 

என�து உணவைவ் அடிப�வட்ோகக் 

்கோணடதுடன தீஙகிவழக்கும் 

பநோக்கதவ்தயும் ்கோணடது. ்தைறோன 

்தகைல (Mis-information) என�து பிறழ்்தகைல 

எனற ் �்ரிலும் திரிபு�டுத்தப�டட ்தகைல 

(Dis-information) ஆனது திடடமிடப�டட 

பிறழ்்தகைல எனற ்�்ரிலும் சி்ல 

இடஙகளில குறிபபிடப�டுகினறன. 

்தைறோன ்தகைல (Mis-information) ைறறும் 

திரிபு�டுத்தப�டட ்தகைல (Dis-information) 

ஆகி்ன பினைரும் ்தனவைகளுள் ஒனவறப்ோ 

�்லைறவறப்ோ ்கோணடிருக்க்லோம் (Mis Dis 

Information) இ்தழி்்லோ்ளர வகப்டு: ஆசி் 

ஊடகவி்ல கலலூரி, �க். 10.):

1. அஙக்தம் அல்லது �கடி - ஏைோறறக்கூடி் 

செோததி்முள்்ள ஒரு ்தகைல ஆனோல தீஙகு 

விவ்ளவிக்கோ்தது.

2. ்தைறோகைழி நடத்தக்கூடி்வை - ஒரு 

்தகைவ்லப�்ன�டுததி ்தனிந�வரப்ோ 

அல்லது ஒரு விஷ்தவ்தப்ோ ்தைறோக 

சித்தரிக்க மு்லு்தல

3. மூ்ல ஆ்தோரஙகள் ைோறறப�டடவை 

- அசெ்லோன மூ்ல ஆ்தோரஙகவ்ள 

ைோறறிப�்ன�டுதது்தல

4. புவன்ப�டடவை - முறறிலும் 

உணவை்றற உள்்ளடக்கதவ்தக் 

்கோணடது. தீஙகு விவ்ளவிக்கக்கூடி்து.

5. ்�ோய்்ோன ்்தோடரபுவட்வை - 

்தவ்லபபுகளுக்கும், கோ்ணோளிகளுக்கும் 

அ டி க் கு றி ப பு க ளு க் கு ம் 

்்தோடரபில்லோதிருப�வை.
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6. ்�ோய்்ோன சூழவ்லயுவட்வை - ஒரு 
அசெ்லோன உள்்ளடக்கவ்தப ்�ோய்்ோன 
சூழ் நிவ்லப்ோடு இவணதது ் ைளியிடல.

7. திரிக்கப�டடவை - ஒரு அசெ்லோன 
்தகைல திரிக்கப�டு்தல, குறிப�ோக 
ஒரு புவகப�டதவ்தப்ோ அல்லது 
கோ்ணோளிவ்ப்ோ திரிதது ஏைோறறு்தல.

ஊடகததுவறயின ்செல்நறியில 
்தைறோன ்தகைலகளும் திரிபு�டுத்தப�டட 
்தகைலகளும் எப்�ோழுதும் இருந்து 
்கோணபடயிருந்்த ப�ோதும், கடந்்த 
சி்ல ஆணடுகளிப்லப் அவை 
�லகிப்�ருகியுள்்ளவை அை்தோனிக்கப 
�டடுள்்ளது. இவண்்ைளியில 
ஏரோ்ளைோகப ்�ருகியுள்்ள ்தகைலகப்ள 
்தகைலதிரிபு ஏற�ட ைழிைகுக்கினறன. 
இவண்்ைளியில உணவைவ்ச 
செரி�ோரத்தல ைறறும் ்தகைல ஒபபீடடு 
முவற ஆகி்ன இல்லோவைப் இபப�ோலிச 
்செய்திகளுக்கு ைழிைகுக்கினறன. 
திடடமிடப �டடுப �ரப�ப�டும் 
ப�ோலிச்செய்திகளின பினனோல அரசி்ல, 
செமூக, ்�ோரு்ளோ்தோர, ைணிக பநோக்கஙகள் 
இருக்கக்கூடும். செமூக விபரோ்தப 
ப�ோக்குவடப்ோரின பநோக்கஙகவ்ள 
நிவறபைறறிக் ்கோள்்ள அவை 
இ்தழி்்லோ்ளரகவ்ளப �்ன�டுததிக் 
்கோள்ளும் ைோய்பபுகளும் உள்்ளன. 
அததுடன, செமூகைவ்லத ்த்ளஙகளில உள்்ள 
ப�ோலிச ்செய்திகவ்ள ்ைகுஜன ஊடகஙகள் 
எடுததுக்்கோணடு ்�ோது்ைளியில 
்�ருக்கிவிடக்கூடி் செோததி்மும் உள்்ளது. 
ப�ரிடரக் கோ்லஙகளில ்தைறோன ்தகைலகளும் 
திரிபு�டுத்தப�டட ்தகைலகளும் ்ைோத்த 
அரசு ைறறும் செமூக கடடவைபபுகவ்ளயும் 
வீழ்ததிவிடக்கூடி் செக்தி�வடததுள்்ளவை 
அை்தோனிக்கப�டடுள்்ளது.  (Mis Dis 
Information) இ்தழி்்லோ்ளர வகப்டு: ஆசி் 
ஊடகவி்ல கலலூரி, �க். 28.)

ப�ோலிச்செய்திகள் உருைோகுை்தறகோன 
கோரணஙக்ளோக பினைரும் சி்ல அவட்ோ்ளங 
கோணப�டட ப�ோதும் இைறவறவிட 
பைறும்�்ல கோரணஙகள் இருத்தல கூடும்: 
(Mis Dis Information) இ்தழி்்லோ்ளர வகப்டு: 
ஆசி் ஊடகவி்ல கலலூரி, �க். 29.)

1. ப�ோரக்கோ்லம் அல்லது ப�ரிடர ப�ோனற 
்நருக்கடிக் கோ்லஙகளில ்தகைல 
திரிபுக்கோன செந்்தரப�ஙகள் மிகுதி்ோக 
உருைோகு்தல.

2. ்செய்தி்ோனது அ்தன்ளவில இ்ல�ோக 
உருைோகோைல ஓர ஊடகவி்்லோ்ளரோல 
ைலிந்து உருைோக்கப�டும் செந்்தரப�ஙகள் 
ஏற�டல 

3. ஊடகவி்்லோ்ளர ஆனைர புதுச 
்செய்திகவ்ளக் கணடுபிடிக்கும் 
்நருக்கடிப்ோடு இருக்கும் நிவ்ல

4. ஊடகவி்்லோ்ளர ஆனைர ்தோம் ்தனித்த 
�ோணியில ஒரு ்செய்திவ் அணுக 
முற�டும் கடடோ்ததில இ்ஙகும் நிவ்ல.

5. ஊடகவி்்லோ்ளர ஆனைர ்தம் 
்செய்திகளுக்கு ைரும் �ோரோடவடயும் 
்�்வரயும் நிவனதது இ்ஙகும் நிவ்ல.

6. ்செய்திவ் மு்தலில ்செோல்லபைணடி் 
ப�ோடடிக் கடடோ்ததில ஏற�டும் 
பநரமினவை்ோல ்செய்தி ஊடகஙகள் 
்தகைவ்ல ஒபபீடு ்செய்்ோைல ப�ோகும் 
நிவ்ல

7. ்செய்தி ஒனறு மிவகப�டுத்தலுக்கு 
உள்்ளோகும்  நிவ்ல. 

8. புள்ளிவி�ரஙகளில ்தைறுகள் ஏற�டும் 
நிவ்ல.

9. ்தரவுகள் இல்லோைறப�ோகும் ப�ோது 
ஊடகவி்்லோ்ளரகள் ஊடகஙகளில 
ஈடு�டல
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10. ் செய்திகளில �்ன�டுத்தப�டும் 
்ைோழியும் ்்தோனியும் உணரவுநீதி்ோன 
விட்ப�ரபபுகளில ் ்தோழிற�டும் நிவ்ல.

11. உ த தி ப ் ோ க பூ ர ை ை ற ற 
உவர்ோடலகளிலுள்்ள விஷ்ஙகவ்ள 
ஊடகவி்ல அறததிறகு எதிரோக 
்ைளியிடப�டும் நிவ்ல.

12. கு ற ற ச ் செ ய் தி க ளு க் க ோ ன 
மூ்லோ்தோரஙகளுக்கோக கோைலதுவறயின 
ஆைணஙகளில ்தஙகியிருத்தலும் ைோறறு 
ஆ்தோரஙகவ்ளத ப்தடோதிருத்தலும்.

13. ஊடகவி்்லோ்ளர முனமுடிவுடன 
இ்ஙகும் நிவ்ல கோணப�டு்தல

14. ் ைகுஜன ்செய்தி நிறுைனஙகளுக்கு 
இருப�வ்தப ப�ோனற விதிகளும் 
கடடுப�ோடுகளும் செமூக ஊடகஙகளுக்கு 
இல்லோவை

இவண் ்ைளியில �ரவுகினற 
ப�ோலிச்செய்திகள் ்�ரும்�ோலும் 
பிரோந்தி்ம் செோர விட்ப�ரபபுகவ்ளத ்தம் 
கருப்�ோருடக்ளோகக் ்கோணடிருக்கினறன. 
அந்்தைவகயில இ்லஙவக செோரந்்த 
ப�ோலிச்செய்திகவ்ள அவட்ோ்ளம் கோணும் 
முன்னடுபபிவன இ்லஙவக �ததிரிவக 
ஸ்தோ�னம் பைற்கோணடுள்்ளது. இ்லஙவக 
செோரந்்த விட்ப�ரபபுகவ்ளத ்தம் கருைோகக் 
்கோணடனவும் இ்லஙவகவ்ச பசெரந்்த 
செமூகைவ்லத்த்ளப �ோைவன்ோ்ளரக்ளோல 
அதிக்ளவில �கிரப�டடனவுைோனவை 
செைகோ்லப ப�ோலிச்செய்திக்ளோக அவட்ோ்ளம் 
கோணப�டடுள்்ளன. 

"Fact Seeker" எனும் ்�்ரி்லோன 
்செ்றறிடடமூடோக இ்லஙவக 
�ததிரிவக ஸ்தோ�னததினோல, 01.02.2021 
ஆம் திகதியிலிருந்து 13.10.2021 ஆம் 
திகதிைவர்ோன கோ்லப�குதியில 
அவட்ோ்ளம் கோணப�டட 151 ்செய்திகவ்ள 
பிர்தோன ஆ்தோரைோகக் ்கோணடு செமூக 

ைவ்லத்த்ளஙகளில �ரவுகினற செைகோ்ல 
ப�ோலிச்செய்திகவ்ள ஆரோய்ைவ்த இக்கறவக 
்தனது பநோக்கைோகக் ்கோணடுள்்ளது. 
்தரவுகவ்ளத திரடடியும் �குததும் 
பநோக்குை்தறகு �குப�ோய்வு முவறயி்லும் 
வி�ரிபபுச ்செ்ற�ோடடிறகு வி�ரண ஆய்வு 
முவறயி்லும் �்ன�டுத்தப�டுகினறன. 
இ்லஙவக செோரந்்த ப�ோலிச்செய்திக்ளது 
இ்லபுகள், விட்ப�ரபபுகள், பினனணி, 
ப�ோக்கு ஆகி்வை எவை எனற ஆய்வுப 
பிரசசிவனவ் முனவைதது, இது்்தோடரபில 
ஏற�டடுள்்ள ஆய்விவட்ைளிவ் 
நிரபபும் பநோக்குடன இக்கறவக 
முன்னடுக்கப�டுகினறது.

2.   ப�ொலிச்்சய்தி்களின் விடயப�ரபபு்கள்

2.1  அரசியல்

செமூகைவ்லத்த்ளச சூழலில அதிக்ளைோன 
ப�ோலிச ்செய்திகளின விட்ப�ரபபு 
அரசி்்லோகபை அவைந்திருப�வ்த 
அை்தோனிக்க முடிகினறது. அரசி்ல 
செோரந்்த ப�ோலிச்செய்திகள் செமூகைவ்லத 
்த்ளஙகளில �லைவக்ோன 
்தனவைகவ்ளக் ்கோணடிருக்கினறன. 
நவட்�றற நிகழ்்ைோனறின டிஜிடடல 
சுை்ரோடடியிவனத திரிபு�டுததி 
நவட்�றோ்த நிகழ்்ைோனவற 
நவட்�றற்தோகக் கோணபித்தல எனும் 
்செ்ற�ோடடின மூ்லம் நிகழ்வில �ஙபகறகும் 
முக்கி்ஸ்தரின நற்�்ருக்கு �ோதிபவ� 
ஏற�டுத்தல ைறறும் அந்்த நற்�்வர 
்தனிப�டட அரசி்ல இ்லக்குகளுக்குப 
�்ன�டுத்தல ப�ோனற ்செ்லகள் 
இடம்்�றுகினறன.

உதொரணம் 1:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

உள்்ளோவடகளுக்கு விதிக்கப�டும் 
இறக்குைதி கடடுப�ோடுகள் �றறி் 
பகலிக்குரி் ்தவ்லபபுடன, ஒரு நிகழ்சசித 
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திடடதவ்த ைக்கள் விடு்தவ்ல முனனணி 
கடசிவ்ச பசெரந்்த நோடோளுைனற உறுபபினர 
பிைல ரதநோ்க்க ஏற�ோடு ்செய்்தோக ஒரு 
வி்ளம்�ரம் ஃப�ஸபுக் �க்கததில ் செபடம்�ர 
11ஆம் திகதி்னறு ்ைளியிடப�டடுள்்ளது.

சரியொன த்கவல்:

இந்்தப �திவின உணவைத்தனவை 
குறித்த ஆய்வில “ஆபகோனிஸ்தோனில 
எனன நடக்கிறது?” எனற ைோசெகததுடன 
பிைல ரதநோ்க்கவின அதிகோரபூரை முகநூல 
�க்கததில உள்்ள அசெல �திபை இவைோறு 
ைோறறி்வைக்கப�டடுள்்ளது. உணவை்ோன 
�டஙகளில கோணப�டுபைோவர 
பைணடு்ைனபற, அரசி்ல ்தவ்லைரகளின 
குடும்� உறுபபினர என அவட்ோ்ளம் கோடடி 
நனைதிபபுக் குவறக்கும் ்செ்ற�ோடடில 
ஈடு�டல.

உதொரணம் 2:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

“இந்்த ந�ர எண்ணய்க்கோக ்செய்யும் 
முடடோள்்தனத்தோல, இறுதியில அைரது 
ைவனவிவ்க் கூட முக்கோடு ப�ோட 
வைததுவிடடோர” எனற ்தவ்லபபிடப�டடு, 
அவைசசெர உ்த் கம்ைனபி்லவும் அைர 
அருகில முக்கோடு இடட ் �ணணும் ைறறும் 
�்லரும் இவணந்து நிறகினற புவகப�டம்

சரியொன த்கவல்:

எரிசெக்தி அவைசசெர உ்த் கம்ைனபி்ல கடந்்த 
்செபடம்�ர ைோ்தம் ஈரோனுக்கு இரோஜ்தந்திர 
விஜ்தவ்த பைற்கோணடோர, அப்�ோழுது 
அைர ்செபடம்�ர 26 ஆம் திகதி GASTEC 
2021 உசசிைோநோடடின ப�ோது ்்தஹரோன 
எண்ணய் சுததிகரிபபு நிவ்ல்ம் ைறறும் 
எரிைோயு நிவ்ல் அருஙகோடசி்கதவ்த 
�ோரவையிடடோர. இந்்த நிகழ்வின ப�ோது 
எடுக்கப�டட புவகப�டபை இதுைோகும். 
அந்்த புவகப�டததில இருப�து அவைசசின 
்செ்்லோ்ளர, திருைதி மு.னு.சு ஓலகோ;  

உ்த் கம்ைனபி்லவின ைவனவி திபனஷ 
கம்ைனபி்ல அல்ல.

இ்லஙவகயின உள்நோடடு அரசி்லில 
அதிரவூடடக்கூடி் ்செய்திவ் 
அதீ்தைோக மிவகப�டுததும் �ோஙகு இந்்த 
அரசி்ல செோரந்்த ப�ோலிச்செய்திகளில 
கோணப�டுகினறது. இ்தன மூ்லைோக ைக்கள் 
ைததியில ப்தவை்றற �்தறற நிவ்லவ்ப்ோ 
அல்லது கைன ஈரபவ�ப்ோ ஏற�டுததுைது, 
அச்செய்தி ஆக்குநரகளின பநோக்கைோக 
உள்்ளது.

உதொரணம்: 

ப�ொலிச்்சய்தி:

”�ணபடோரோ ஆைணஙகளில 35 ்�்ரகள் 
உள்்ளன. ‘நிரு�ைோ ரோஜ�க்செ (அைரது 
கணைரின ்�்ரோல குறிபபிடப�டுகிறோர), 
அரஜஜுன அப்லோசி்ஸ, ரவி கருணோநோ்க்க, 
டி.எம்.்ஜ்ரதன, செஜின ைோஸ குணைரத்தன, 
�டு ்ைத்தசிஙக, சிறிபசென குபர, டடலி 
சிறிபசென, ்ரோஹோன �லப்லைத்த, செைரசிஙக 
ஆரோசசிபக ைதுஷ் ்லக்ஷி்த (ைோகந்துபர 
ைதுஷ்), கம்�்ள வி்தோன்லோபக செைன குைோர 
்ைப்ல சு்தோ), பிைல ரதநோ்க்க, கிரிஷ்ைல 
ைரணசூரி்ோ (ைழக்கறிஞர), அபனோைோ 
கைபக (்த்ோ குழுை ைணிகம்), ரவூப ஹக்கீம், 
ஏஎசஎம் ஃ்�ௌஸி, விஜ்க்லோ ைபகஸைரன, 
அலி ஸோஹீர ்ைௌ்லோனோ, எஸ.பி. நோவினன, 
கருணோரதன �ரணவி்தோன, பைலுசெோமி 
ரோ்தோகிருஷ்ணன, செை்தரோ ரணதுஙக, பஹைோ 
பிபரை்தோசெ, ைலிக் செைரவிக்ரை, சுஜோ்தோ 
பசெனோரதன, கைன ்�பரரோ, ்ரோஹோன 
்�பரரோ, ைோவை பசெனோதிரோஜோ, எஸ.
ப்ோபகஸைரன, அஜி்தர ப்தைசுந்்தர, ஆர. 
ரோஜைபகந்திரன ைறறும் ்ஜ் ஸ்ரீ ரஙகோ.’ 

சரியொன த்கவல்:

”செமீ�ததி் �ணபடோரோ ஆைணஙகளில 
இதுைவர ் ைளிைந்்த இ்லஙவக்ரின ் �்ர 
இ்லஙவகயின முனனோள் பிரதி அவைசசெர 
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நிரு�ைோ ரோஜ�க்செ ைறறும் அைரது கணைர, 

்்தோழி்லதி�ரோன திருக்குைோர நபடசென 

ஆகிப்ோர ைடடுபை.”

செரைப்தசெ அரசி்ல செோரந்்த 

புவகப�ட்ைோனவற அப�டம் 

செோரந்திருக்கும் விட்ததிறகு முறறிலும் 

பைறோனதும் பைபறோர ஆணடு செோரந்்ததுைோன 

விட்ததுக்குப ்�ோருந்துைோறு ்தகைவ்லத 

திரிதது ்ைளியிடப�டும் ்செ்ல 

செமூகைவ்லத்த்ளஙகளில �ரை்லோக 

இடம்்�றுகினறது.

உதொரணம்:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

”்ைக்ஸிபகோ நோடோளுைனறததில 

நடந்்த ஒரு விைோ்தததின ப�ோது,   

அந்நோடடின நோடோளுைனற உறுபபினர 

ஒருைர ்தனது ஆவடக வ்ள கழறறி, முழு 

செவ�வ்யும் பினைருைோறு விளித்தோர;, 

“இந்்த உனன்தைோன �ோரோளுைனறததில 

நோன நிரைோணைோக இருப�வ்தக் கணடு 

நீஙகள் அவனைரும் ்ைடகப�டுவீரகள். 

ஆனோல இந்நோடடு ைக்கள் நிரைோணைோக, 

்ைறுஙகோலுடன, பைவ்லயில்லோைல, 

்்தருக்களில �டடினி கிடப�வ்தப �ோரதது 

அைரகளின �ணதவ்தயும் ைசெதிகவ்ளயும் 

திருட நீஙகள் ்ைடகப�டவிலவ்ல.” ”

சரியொன த்கவல்:

்ைக்சிபகோ அரசி்லைோதி ஒருைர 

்ைளிநோடடு மு்தலீடடிறகோக அரசெோஙகததின 

கடடுப�ோடடில உள்்ள எண்ணய் துவறவ் 

அறிமுகப�டுததும் ஒரு செரசவசெக்குரி் 

செடடதவ்த எதிரதது கோஙகிரவஸ 

விடடு ்ைளிப்றினோர. பைலும், அைர 

(அனபடோனிப்ோ கோரசி்ோ) ்தனது 

ஆவடவ்க் கழறறி செடடததின மீ்தோன ்தனது 

கடுவை்ோன எதிரபவ�க் கோடடினோர.

2.2 சமு்கம்

செமூகததில அதிரவை 
ஊடடக்கூடி்வை்ோகவும் ்தைறோன 
பிரசெோரதவ்த முன்னடுப�வை்ோகவும் 
செமூகம் செோர ப�ோலிச்செய்திகள் 
கோணப�டுகினறன. இவை ைக்கவ்ளத 
்தைறோக ைழிநடத்தக் கூடி்வை்ோகவும் 
குறித்த ஒரு ்செ்ல அல்லது செம்�ைம் 
�றறி ்தைறோன பிம்�தவ்த ஏற�டுத்தக் 
கூடி்வை்ோகவும் உள்்ளன. இவைவக்ோன 
ப�ோலிச்செய்திகள் ஆனவை, ்தனிந�ரகள் 
அல்லது குறிபபிடட்்தோரு குழு 
அல்லது செமூகததின மீது ப்தவை்றற 
கைனக்குவிபவ�யும் ஏற�டுத்த 
ைல்லவை்ோக உள்்ளன.

ஓர உயிரிழபபு செோர ் செய்திக்கோன �டதவ்தக் 
்கோணடு, இடம்்�றோ்த உயிரிழபபு 
ஒனவறச சித்தரிக்கும் ைவகயி்லோன 
ப�ோலிச ்செய்திகள், கோ்லததுக்குக் கோ்லம் 
உருைோக்கப�டடு செமூகைவ்லத்த்ளஙகளில 
�ரப�ப�டுகினறன.

உதொரணம்:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

“உ்லகம் முழுைவ்தயும் இவசெ்ோல 
வ�ததி்ைோக்கி் BTS குழு விைோன வி�ததில 
�லி்ோனது” எனற ்தவ்லபபிடடு �ரவும் 
புவகப�டம்

சரியொன த்கவல்:

புவகப�டததில கோணப�டும் 
வி�ததுக்குள்்ளோன விைோனம் ஒரு ்தனி்ோர 
்ஜட விைோனம் என�து ்்தரி்ைந்்தது. 
குறிபபிடட விைோனம் 22 பை 2018 அனறு 
ைததி் அ்ைரிக்கோவில வி�ததுக்குள்்ளோனது. 
இந்்த வி�ததில ஊழி்ரகள் ைறறும் �்ணிகள் 
அவனைரும் உயிர ்தபபினர. அப்தபைவ்ள, 
ஏழு உறுபபினரகவ்ளக் ்கோணட BTS 
இவசெக்குழு மிகவும் பிர�்லைோன ்கோரி் 
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�ோப இவசெக்குழு ஆகும். பைலும், அைரகள் 
விைோன வி�தவ்த எதிர்கோணட்தோக எந்்த 
்தகைலும் இலவ்ல என�து ்்தோழிலநுட� 
விசெோரவணயில உறுதிப�டுத்தப�டடது.

அறபை ்்தோடர�றற புவகப�டம் மூ்லம் 
உடகடடவைபபு ைசெதிவ் விைரசிக்கும் 
ைவகயி்லவையும் ்தகைவ்லப �ரபபும் 
்செ்வ்ல கணிசெைோன ப�ோலிச்செய்திகள் 
செமூகைவ்லத்த்ளஙகளில புரிகினறன.

உதொரணம்:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

“ஒரு நவட�ோவ்த, இதில நீஙகள் ஒரு 
�டி ்தைறினோல எனன ்செய்ைது?” எனற 
்தவ்லபபுடன இ்லஙவகயில அவைந்துள்்ள 
்்தோஙகு �ோ்லம் எனப �ரவும் ஒரு 
புவகப�டம்

சரியொன த்கவல்:

இந்்த புவகப�டததின உணவைத 
்தனவைவ் அறிை்தறகோக பைற்கோணட 
்்தோழிலநுட� ஆய்வில இது 
இந்ப்தோபனசி்ோவின �ோனடன 
பிரப்தசெததில உள்்ள �ோ்லம் என�து 
்்தரி்ைந்்தது. நியூப்ோரக் ்டய்லி 
நியூஸ இவண்த்த்ளததில 2012 
ஜனைரி 20 ஆம் திகதி்னறு இந்்த 
புவகப�டததுடன பினைருைோறு ஒரு ்செய்தி 
்ைளியிடப�டடது. “இந்ப்தோபனசி்ோவின 
�ோனடனில ஒரு ஆறறின ைறுபுறததில 
உள்்ள �ள்ளிவ் அவட் ைோணைரகள் 
பசெ்தைவடந்்த ்்தோஙகு �ோ்லதவ்த கடந்து 
்செலலும் புவகப�டம்” என அதில 
்்தரிவிக்கப�டடுள்்ளது.

இ்றவக அனரத்தம் ்்தோடரபில 
ைக்கவ்ளப �்தறறைவட்ச ்செய்யும் 
ைவகயி்லோன ்�ோய்த்தரவுகள் அல்லது 
அதீ்தைோக மிவகப�டுத்தப�டட 
உணவைத்தரவுகவ்ளக் கோவும் 
ப�ோலிச்செய்திகள் ்�ோதுைக்களின 

உணரவுநிவ்லவ்ச சீரகுவ்லக்க 
ைல்லவை்ோக உள்்ளன.

உதொரணம்:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

“ரோைணன நீரவீழ்சசி திடீ்ரன 
கடுவை்ோக ்�ருக்்கடுத்தது” எனற 
்தவ்லபபில ்்தோடரசசி்ோன புவகப�டஙகள் 
பகோசிப ்லஙகோ நியூஸ இவண்்த்ளததில 1 
அக்படோ�ர 2021 அனறு ்ைளியிடப�டடன.  
“்�ய்்த ைவழ்ோல, இதுைவர 
அவைதி்ோக இருந்்த நீரவீழ்சசிகள் மீணடும் 
்செ்ல�டுகினறன. இந்்த புவகப�டஙகள் 
ரோைணன நீரவீழ்சசியின விவ்ளவைக் 
கோடடுகினறன.” 

சரியொன த்கவல்:

இந்்த ் செய்தி குறிதது பைற்கோள்்ளப�டட 
்்தோழிலநுட� ஆய்வின�டி, புவகப�டஙகள் 
பிரசெனன �தைசிறி என�ைரோல 2020 இல 
எடுக்கப�டடது என�து ்்தரி்ைந்்தது. 
்டய்லி மிரர ைவ்லத்த்ளம் நைம்�ர 6, 2020 
அனறு “ரோைணன நீரவீழ்சசியின நிறம் 
ைோறிவிடடது” எனற ்தவ்லபபில இந்்தப 
புவகப�டஙகவ்ளப �்ன�டுததி ஒரு 
கடடுவரவ் ்ைளியிடடிருந்்தது.

2.3 ஆபரொககியம்

இக்கறவகயின பிர்தோன ்தரவுகள் 
அவனததும் ்கோபரோனோ ்�ருந்்்தோறறு 
இ்லஙவகயில அதிக ்தோக்கதவ்த ஏற�டுததி் 
கோ்லப�குதியில உருைோகியுள்்ள 
நிவ்லயில, அைறறில கணிசெைோனவை, 
ஆபரோக்கி்ம் செோரந்்த விட்ப�ரபபிவன 
வை்ப�டுததியுள்்ளன. ்்தோறறுபநோய் 
்்தோடர�ோன ்�ோதுைக்களின �்ததிவன 
்தைக்குச செோர�ோகப �்ன�டுததிக் 
்கோள்ளும் ப�ோக்கிவன, இவவிட்ப�ரபபு 
செோரந்்த ப�ோலிச்செய்திகள் ஊடோகக் கோண 
முடிகினறது. 
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்கோபரோனோ ்�ருந்்்தோறவறக் 
குணைோக்கும் புதி் ைழிகள் எனக்கூறி, 
்�ோதுைக்களின கைனதவ்த ஈரக்கும் 
ைவகயில அவைந்்த ப�ோலிச்செய்திகள் 
�ோரி்்ளவில செமூகைவ்லத்த்ளஙகளில 
�ரப�ப�டடன.

உதொரணம் 1:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

“இந்்த ைருந்வ்த எடுததுக்்கோள்ளுஙகள், 
்கோபரோனோ முடிந்துவிடடது, 
அ்ைரிக்கோவிலிருந்து ஒரு சிறந்்த ைோததிவர. 
ைருததுை �ரிபசெோ்தவனகள் முடிந்துவிடடன 
” எனற ்தவ்லபபுடன ்லஙகோ சி நியூஸ 
இவண்்த்ளம் அக்படோ�ர 4, 2021 அனறு 
்செய்தி ்ைளியிடடது. ” ‘்ைரக்-Merck 
எனும் அ்ைரிக்க நிறுைனம் ்த்ோரித்த 
‘பைோலனுபிரவீர-Molnupiravir‘ எனும் ைருந்து 
மிகவும் ்ைறறிகரைோன முடிவுகவ்ளக் 
கோடடுகிறது.” என அச்செய்தி பைலும் 
்்தரிவிக்கினறது.

சரியொன த்கவல்:

யுஎனசி (UNC -UNC School of Medicine) 
ைறறும் விஞஞோனிகள் பைோலனுபிரவீர 
பகோவிட -19 க்கு சிகிசவசெ்ளிக்கும் 
ப�ோக்வக ைோறறக்கூடி் ஒரு சிறி் 
ைோததிவர எனறு முடிவு ்செய்்தனர. பைலும், 
வைததி்ர பகைரூனபைோலப “இது 
்செ்லில உள்்ள வைரஸ ்தடுபபுக்கோன ஒரு 
பிற்�ோரு்்ளதிரி” எனறு வி்ளக்குகிறோர. 
எனபை, பைோலனுபிரவீர ் ்தோடர�ோக நிவற் 
்ைளிநோடடுச ்செய்திகள் இருந்்தோலும், அது 
இனனும் அதிகோரபூரைைோக �்ன�டுத்த 
அஙகீகரிக்கப�டவிலவ்ல.

உதொரணம் 2:

ப�ொலிச் ்சய்தி:

“இ்லஙவகயில ்த்ோரிக்கப�டட 
விவரைோன ஆனடி்ஜன பசெோ்தவன 
கருவியின விவ்ல 80 ரு�ோய். குவறந்்த�டசெ 

எணணிக்வக்ோக - 5 கருவிகவ்ள 
்கோள்ைனவு ்செய்் முடியும். நோடு 
முழுைதும் விநிப்ோகததிறகோன ்ைோத்த 
கடடணம் 100 ரூ�ோைோகும். 500 ரூ�ோவுக்கு 
5 கருவிகவ்ள உஙகள் இல்லஙகளுக்பக 
ைரைவழததுக் ்கோள்ளுஙகள்.” பைறகணட 
விைரஙகளுடன ஒரு �திவு செமூக 
ஊடகஙகளில �கிரப�டுகிறது. இது “பரிைோ” 
எனற நிறுைனத்தோல ்த்ோரிக்கப�டுை்தோகக் 
கூறப�டுைப்தோடு, ்ைௌபிை ்லஙகோ 
அறக்கடடவ்ளயின “Buy Our Things” எனற 
முததிவரவ்யும் ்கோணடுள்்ளது.

சரியொன த்கவல்:

இஙகு குறிபபிடப�டடுள்்ள 
“பரிைோ” நிறுைனம் குறித்த ஆய்வில 
அது சுவிடசெர்லோந்தில அவைந்துள்்ள 
ஒரு நிறுைனம் என�து ்்தரி்ைந்்தது. 
இந்நிறுைனததின ைவ்லத்த்ள �க்கததிலுள்்ள 
்த்ோரிபபின புவகப�டைோனது ்தறப�ோது 
புழக்கததிலுள்்ள ்செய்தியிலிருக்கும் 
புவகப�டதவ்த ஒததிருந்்தப�ோதிலும், 
அதில “Buy Our Things” எனற முததிவர 
கோணப�டவிலவ்ல. புவகப�டம் 
குறித்த ்்தோழிலநுட� ஆய்வில, “பரிைோ” 
ைவ்லத்த்ளததிலிருந்்த அசெல புவகப�டததில 
“Buy Our Things" எனற முததிவரவ் ்செருகி 
ைோறறி்வைக்கப�டடிருப�து ் ்தரி்ைந்்தது. 
விவரைோன ஆனடி்ஜன பசெோ்தவன 
கருவிவ் வீடடிறபக ்�றறுக்்கோள்்ள 
முடியும் எனவும் புழக்கததிலுள்்ள 
்செய்தியில குறிபபிடப�டடுள்்ளது. 
ஆனோல “பரிைோ” நிறுைனததின 
ைவ்லத்த்ளததின ்தகைலகளின�டி, 
இத்த்ோரிபபு சுகோ்தோர ஊழி்ரகளுக்கு 
ைடடுபை �ரிந்துவரக்கப�டுகிறது. “பரிைோ” 
நிறுைனததின ைவ்லத்த்ளம் ்்தோழிலமுவற 
்த்ோரிபபுகள் சுகோ்தோர ஊழி்ரகளுக்கு 
�ரிந்துவரக்கப�டுை்தோகவும், அ்தன 
சு் பசெோ்தவன ்�ோருடகள் “பரிைோ 
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பஹோம் ்டஸட” பிரிவின கீழ் விற�வன 

்செய்்ப�டுை்தோகவும் குறிபபிடுகிறது. 

�திவில குறிபபிடப�டடுள்்ள விவரைோன 

ஆனடி்ஜன பசெோ்தவன கருவி்ோனது 

்்தோழிலமுவற ்த்ோரிபபுகள் பிரிவின 

கீழ் விற�வன ்செய்்ப�டுகிறது. இந்்த 

விவரைோன ஆனடி்ஜன பசெோ்தவன 

கருவி உள்நோடடில ்த்ோரிக்கப�டட்தோ 

என�வ்த உறுதிப�டுத்த ்ைௌபிை ்லஙகோ 

அறக்கடடவ்ளயின நிரைோக �ணிப�ோ்ளவரத 

்்தோடரபு்கோணடப�ோது, ்தனது 

அறக்கடடவ்ளக்கு அத்தவக் ்த்ோரிபபுடன 

எந்்த ்்தோடரபும் இலவ்ல்்னறும் அது ஒரு 

ப�ோலிப �திவு எனறும் கூறினோர.

2.4 வர்தத்கம்

இக்கறவகயின பிர்தோன ்தரவுகள் 

உருைோகி் கோ்லப�குதியில ்கோபரோன 

்�ருந்்்தோறறு கோரணைோகவும் பைலும் 

�லபைறு அரசி்ல - ்�ோரு்ளோ்தோரக் 

கோரணிக்ளோலும்  இ்லஙவகயின ் �ோரு்ளோ்தோர 

நிவ்ல �ோரி் செரிவுக்கு உள்்ளோகி்து. 

இக்கோ்லததில ஏற�டட ைோழ்க்வகச்செ்லவு 

அதிகரிபபினோல செமூகததின நடுத்தர ைரக்கம் 

ைறறும் கீழ் ைரக்கம் ஆகி்வை கடுவை்ோன 

�ோதிபபுக்கு உள்்ளோகின. ்�ோதுைக்களின 

இந்்த நிரக்கதி்ோன நிவ்லவ் ்தைக்கு 

செோ்தகைோகப �்ன�டுததும் �ோஙகிவன 

சி்ல ப�ோலிச்செய்திகளின நடதவ்தயில 

கோணமுடிகினறது. 

நிறுைனஙகள் ைோடிக்வக்ோ்ளரகளுக்கு 

�ரிசுகவ்ள அளிப�்தோகப �ரப�ப�டும் 

ப�ோலிச்செய்திகள் ்�ோதுைக்களின 

ஆரைதவ்தக் கைரந்திழுப�துடன, 

ஏைோறறப�டடவை ்்தரிந்்தவுடன 

அந்நிறுைனஙகள் மீது ைக்களின 

்ைறுபபுணரவு �ோயும் ைணணம் 

்செ்ற�டுகினறன.

உதொரணம் 1:
ப�ொலிச் ்சய்தி:

ைக்கள் ைஙகியின 60 ைது ஆணடு 
நிவறவைக் ்கோணடோடும் ைவகயில 
30,000ரூ�ோய் ் ரோக்கப �ரிவசெ ் ைல்ல முடியும் 
எனறு ஒரு ்செய்தி செமூக ஊடகஙகளில �ரவி 
ைருகிறது. ்செய்தியில உள்்ள இவணபபு 
சிஙக்ளம் ைறறும் ்தமிழில �தி்லளிக்கும் 
ைவகயி்லோன நோனகு பகள்விகவ்ளக் 
்கோணட ஒரு திவரக்கு ைழிநடததுகிறது. 
பினனர 9 �ரிசுப ்�டடிகவ்ளக் ்கோணட 
ஒரு திவரக்கு ைழிநடததுகிறது. “செரி்ோன 
�ரிசுப ்�டடிவ்” ப்தரந்்்தடுத்தவுடன, 
�்னரகள் அந்்த ்செய்திவ் ைோடஸஅப 
அல்லது ்ைசெஞசெர ைழி்ோக 5 குழுக்களுடன 
அல்லது 20 ந�ரகள் ைவர �கிரந்து, 
்தனிப�டட விைரஙகவ்ள உள்ளிடடு �திவை 
முடிக்கும்�டி பகோரப�டுைர.

சரியொன த்கவல்:

இவைோறோன்்தோரு �ரிசு 
நிகழ்வு ைக்கள் ைஙகி்ோல ஏற�ோடு 
்செய்்ப�டவிலவ்ல. “ைக்கள் ைஙகி 
எவவி்த ப�ோடடிகவ்ளப்ோ அல்லது 
சீடடிழுபபுகவ்ளப்ோ நடத்தோது எனவும், 
இதுப�ோனற பைோசெடி நடைடிக்வகக்ளோல 
ஏைோறக்கூடோது என�வ்த எைது 
விசுைோசெைோன ைோடிக்வக்ோ்ளரகளுக்குத 
்்தரிவிததுக்்கோள்கிபறோம்!” எனவும் ைக்கள் 
ைஙகி அறிவிப்�ோனவற ்ைளியிடடது. 
பைலும், செமூகைவ்லத்த்ளததில �கிரப�டட 
அச ்செய்தியில �ரிசுகவ்ளப ்�றற்தோக 
�்ல ்ைளிநோடடைரகள் �திவிடடிருந்்த 
ப�ோதிலும், அது குறிதது இ்லஙவக்ரகள் 
்ோரும் கருதது ்்தரிவிக்கவிலவ்ல என�து 
கணடறி்ப�டடது.

உதொரணம் 2:
ப�ொலிச் ்சய்தி:

பஜோன கீலஸ பஹோலடிஙஸ பி.எல.
சி. உடன இவணந்்த “கீலஸ” �ல்�ோருள் 
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அஙகோடி்ோனது அ்தன 40 ைது ஆணடு 
நிவறவை்்ோடடி இடம்்�றவுள்்ள 
விழோவில 20,000 ரூ�ோய் ் �றுைதி்ோன �ரிசுக் 
கூப�வன ைழஙகவுள்்ள்தோக ைோடஸஅப 
மூ்லம் �ரவும் ஒரு ப�ோலிச ்செய்தி.

சரியொன த்கவல்:

இந்்த ்செய்தி ்்தோடர�ோக, பஜோன 
கீலஸ பஹோலடிஙஸ பி.எல.சிவ் 
்்தோடரபு ்கோணடப�ோது, செம்�ந்்தப�டட 
இவணபபு ்தஙகள் ைவ்லத்த்ளததுடன 
்்தோடர�ோன அதிகோரபூரை இவணபபு 
அல்ல எனறு அதிகோரிகள் கூறினர. பைலும், 
இ்லஙவக கணினி அைசெர ்த்ோரநிவ்ல 
குழு (SLCERT) இந்்த செம்�ைம் குறிதது 
பினைருைோறு கருதது ்்தரிவித்தது; 
“இந்்த பைோசெடிகளில ்�ரும்�ோ்லோனவை 
இத்தவக் ்�ோது நிறுைனஙகளின 
ப�ோரவையில, நிறுைனததின தினசெரி 
ைோடிக்வக்ோ்ளரகவ்ள இ்லக்கோகக் ்கோணடு 
பைோசெடி்ோன முவறயில ்தனிப�டட 
்தரவுகவ்ளச பசெகரிக்கும் பநோக்கததுடன 
பைற்கோள்்ளப�டுகினறன.”

3. �குப�ொய்வு

அரசி்ல செோர ப�ோலிச்செய்திகள் 
்�ருை்ளவில அரசி்லைோதிகள் அல்லது 
அரசி்ல முக்கி்ததுைம் உவடப்ோவரப் 
்�ரிதும் குறிவைக்கினறன. 
அைரகளுவட் அரசி்ல �்லம் ைறறும் 
செமூக அந்்தஸது ஆகி்ைறறின மீ்தோன 
்ைகுசென நல்்லணணதவ்த அகறறல 
அல்லது குவறத்தல ஆகி்ைறவற 
அபப�ோலிச்செய்திகள் ்தம் பநோக்கைோக 
வைததிருக்கினறன. பைலும், ஓர 
அரசி்லைோதியின ்செ்ற�ோடு 
குறிதது ைக்கள் ைததியில ஏற�டட 
பிம்�தவ்த நீரததுபப�ோகச ்செய்்தல, 
திவசெைோறறல அல்லது அபபிம்�தவ்த 
உருக்குவ்லத்தல ஆகி்வையும் 

அரசி்ல செோர ப�ோலிச்செய்திகளின 
பநோக்கஙக்ளோக உள்்ளன. அரசி்ல செோர 
ப�ோலிச்செய்திகவ்ள ஆக்கும் ந�ரகள் ்தைது 
்செோந்்த அரசி்ல கருததுநிவ்லகளுக்கு ஏறற 
ைணணம், அரசி்ல முக்கி்ஸ்தரகளின 
கூறறுக்கவ்ளத திரிபு�டுததுைவ்தயும், 
அம்முக்கி்ஸ்தரகளின வை�ைப �ஙபகறபு 
குறித்த ்�ோருத்தமில்லோ்த ்தகைலகவ்ள 
ைழஙகுைவ்தயும் கோணக்கூடி்்தோக 
உள்்ளது. பைலும், இவைோறோன 
ப�ோலிச்செய்தி ஆக்குநரகள் ்தத்தம் 
அரசி்ல எதிரிகள் மீது ஏவும் ஆயு்தைோகவும் 
அரசி்ல செோர ப�ோலிச்செய்திகள் 
�்ன�டுத்தப�டுகினறன.

செமூகம் செோர ப�ோலிச்செய்திகள் 
உருைோக்கு�ைரகள் செமூகததில ஓர 
அதிரவிவன ஏற�டுத்த விரும்புகினறோரகள். 
அது செமூக ஊடகத்த்ளததில ஏற�டுததும் 
அதிரவின அ்ளவு ்செய்தியின விட்தவ்தப 
்�ோறுதது ைோறு�டுகினறது. இவைவக்ோன 
ப�ோலிச்செய்திகள் �்லைறறின 
உருைோக்கததின பினனோல இ்லக்குகள் 
இருந்்தோலும், சி்ல பைவ்ளகளில எவவி்த 
இ்லக்குகளும் இனறி பைடிக்வகக்கோகவும் 
கூட இவை உருைோக்கப�டுகினறன. 
இைறறிவன ஆக்கு�ைரகளின இ்லக்கு செோர 
பநோக்கம் ைறறும் அ்தன உ்ளவி்ல குறிதது 
விரிைோன ஆய்வு ்செய்்ப�ட பைணடி்து 
அைசி்ைோகினறது.

்கோபரோனோ ்�ருந்்்தோறறு 
கோ்லததில, ஆபரோக்கி்ததிவன ்தைது 
விட்ப�ரப�ோகக் ்கோணடு ஏரோ்ளைோன 
ப�ோலிச்செய்திகள் �ரவின. இதுைவர 
்கோபரோனோ ப�ோனற ்�ருந்்்தோறறு 
ஒனவற எதிர்கோணடிரோ்ததும் அ்தறகுத 
்த்ோரநிவ்லயில இல்லோ்ததுைோன 
இ்லஙவகயின செமூகததில, இவை �ோரி் 
அதிரவிவன ஏற�டுததின. செமூக ைவ்லத 
்த்ளஙகவ்ளப �்ன�டுததுபைோரிலிருந்து, 


