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गोषवारा : 

                     वृत्तपत्रे डह आजच्या युगात एक प्रभावी प्रसारमाध्यम ्हणून ळखखली 

जातात. अलीकडील काखात वृत्तपत्राांमध्येही व्यावसाडयकता यते जाऊन वृत्तपत्राांचे 

बाजारीकरण झाले. प्रचांड स्पधेत दजाा वाढडवताना ततवाांची तडजोड करण्यात 

आली.कॉ््युटरच्या शोधानांतर पत्रकारीतेतही कागद,पेनची जागा कॉ््युटरन े

घेतली.पत्रकाराांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्येही बदल झाला. आता पत्रकार, सांपादक 

हा वाताापत्राांचे सांस्करण करण्याबरोबरीने क्पोझीटर, पु्रफरीडर, प्रोडसससगचे कायाही 

तोच करतो. नवीन तांत्रज्ञानामुखे तयाच्या काम करण्याच्या तांत्रात आडण गतीतही बदल 

झाला आह.े आता एकटाच पत्रकार वृत्तपत्रामध्ये सांगणकावारारे सवा प्ररियाया करतो. वृत्त 

पाठवण्यासाठी तयाच्याकड े लॅपटॉप, मोबाईल असतो. तयावारारे जलद गतीन े वृत्त 

आदानप्रदान करता यतेे.पुढचा ट्पा ्हणजे इांटरनेटवरती ऑनलाईन दडैनकाांची 

उपलब्धतता होय. आपली वतृ्तपत्रे जगभरात पोहोचावीत व व्यवसायामध्ये जाडहरातींच्या 

माध्यमातून फायदा डमखावा या हतेनूे वतामानपत्राच्या वेब आवृत्तयाांची डनर्ममती झाली. 

तयामध्ये वृत्ते क्षणाक्षणाला अपडटे केली जातात. वेब आवृत्तीमुखे दशेातील,राज्यातील, 

डजल्ह्यातील,गावातील बातमी क्षणात समजणे शक्य झाले.इांटरनेट आवृतयाांच्या वाढतया 

प्रभावामुखे भडवष्यात ‘कागदडवरडहत वतामानपत्र’ (Paperless Newspaper) डह 

सांकल्ह्पना पयाावरणपूरक आडण बदलतया कालानुरूप येणे अल्ह्पकाखातच शक्य आह.े 

ऑनलाईन पत्रकाररतचेे क्षते्र,स्वरूप, व्याप्ती, कामकाज पद्धत, रचना, माांडणी ही 

पारांपाररक पत्रकारीतेपेक्षा पूणा डभन्न ठरते. स्थाडनक स्तरावरील एखादा प्रश्न वृत्तपत्रे 

आपल्ह्या वेब आवृत्तीवारारे जागडतक पातखीवरती काही क्षणात प्रकाडशत करतात. तयामुखे 

भाडषक वृत्तपत्राांच्या भौगोडलक मयाादा ऑनलाईन दडैनकाांनी केव्हाच पार केल्ह्या आहते. 

स्थाडनक भाडषक वृत्तपत्राांना ऑनलाईन पत्रकाररतेमुखे डवदशेात मोठी मागणी असते. 

तसेच वाचकाांना थेट सहभाग ह े ऑनलाईन दडैनकाचे वेगखेपण असते. या ऑनलाईन 

आवृत्तयाांमधून सामाडजक, राजकीय, आर्मथक, धार्ममक, डवषयाांवरतीही मत व्यक्त करता येत े

रियकवा डवडवध प्रश्न डवचारून तयाबाबतीत वाचकाांच्या ऑनलाईन प्रतीरियाया घेता येतात. 

‘डवश्वसडनयतचेा अभाव’ हा सोशल डमडीयापुढील मोठा प्रश्न आह े आडण तेच वृत्तपत्राचे 

बलस्थान आह.े तयामुखे जोपयंत सोशल डमडडया डवश्वसडनयतेच्या आघाडीवर प्रगल्ह्भ होत 

नाही तोपयंत वृत्तपत्राांचे स्थान,महतव अबाडधत आह.े आधुडनक आव्हानाांना आधुडनक 

पद्धतीने उत्तर दणे्यातनू मुरियित माध्यमे भडवष्यातही प्रदीघा काख प्रभावी राहतील. 
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 प्रास्ताडवक-  

वृत्तपत्रे डह आजच्या युगात एक प्रभावी प्रसारमाध्यम ्हणून ळखखली जातात. आजच्या 

‘इलेक्रोडनक डमडीयाच्या’ युगात सप्रट डमडीयाने आपले स्थान अबाडधत राखले आह.े वृत्तपत्राांचा सांबांध 

सवासामान्य जनतेच्या थेट प्रश्नाांशी येतो. लोकाांचा कल,आवडीडनवडीनुसार आजची वृत्तपत्रे आपला चेहरा 

जास्तीत जास्त लोकाडभमुख करण्याचा साततयाने प्रयत्न करत असतात. तयामुखे प्रसारमाध्यमे समाजाचा 

अडवभाज्य भाग बनली आहते. भारतामध्ये ‘डहकीज गॅझेट’ नांतर वृत्तपत्राांच्या डवकासास प्रारांभ 

झाला.भारतात प्रादडेशक वतृ्तपत्राांची उत्तरोत्तर डनर्ममती,डवकास,डवस्तार घडून आला. स्वातांत्र्य लढ्यावेखी 

ही वाढ मोठ्या प्रमाणावर घडून आली. एका बाजसू लोकमत जागृत करणे आडण दसुऱ्या बाजूने लोकमताच े

सांघटीत दडपण शासनावर आणण्याची अवघड कामडगरी भारतीय पत्रकाररतने े केली आह.ेस्वातांत्र्य 

चखवखीत राष्ट्रीय नेतयाांनी एक प्रभावी साधन ्हणून वृत्तपत्राांचा वापर सुरु केला आह.े महाराष्ट्रात 

लोकमान्य रटखकाांनी केसरी,मराठा,महातमा गाांधीजीनी हररजन,यांग इांडडया,नवयुग,पांडडत नेहरूां नी नॅशनल 

हरेॉल्ह्ड,मौलाना आझाद याांनी ‘अल डहलाल’ ही वृत्तपत्रे सुरु केली. वृत्तपत्राांबाबत म.गाांधीजीनी मत व्यक्त 

केले रियक,’लोकाांना काय हवे,’ या प्रश्नाांचा सांपादक जसा डवचार करतात तसाच ‘लोकाांना काय रियदले पाडहजे’ 

याचा डवचार सांपादकाांनी करणे आवश्यक आह.े  

             वृत्तपत्राांची ताकद डिरटशाांना ज्ञात असल्ह्यामखेु तयाांनी इ.स १७९९ पासनू वृत्तपत्राांवरती अनेक 

डनबंध घातले. भारत स्वातांत्र्यानांतर भारतीय राज्यघटनते कलम १९ (१)‘अ’ नुसार सवा नागररकाांना भाषण 

व अडवष्कार स्वातांत्र्यात (फ्रीडम ऑफ स्पीच अॅण्ड एक्स्पे्रशन) वृत्तपत्र स्वातांत्र्याचा समावेश केला आह.े१ पुढे 

साततयान े शासकीय पातखीवर अनेक आयोग,सडमतया नेमून वृत्तपत्राांच्या डनयमन डवषयक धोरण 

आखण्यात आले. वृत्तपत्राांमध्येही व्यावसाडयकता यते जाऊन वृत्तपत्राांचे बाजारीकरण झाले. प्रचांड स्पधेत 

दजाा वाढडवताना ततवाांची तडजोड करण्यात आली. छपाई तांत्रामध्ये गती,तांत्र या बाबतीत अचूकता 

आणण्याचा प्रयत्न झाला. डशखापे्रस नांतर छपाई तांत्रात साततयाने बदल होत गेले.ऑफसेट,लेजर,डडडजटल 

या पद्धती महतवाच्या असून खर्मचक असल्ह्याने सद्या या पद्धतींचा वापर केला जात नाही.२ भडवष्यात या 

आधुडनक पद्धती स्वस्त झाल्ह्यास तयाांचा वापर सुरु होईल. 

सांगणक, इांटरनटेचा वाढता प्रभावी वापर –   सांगणकाचा अडवष्कार मानवी इडतहासामध्ये एक महतवाचा 

ट्पा ठरला. तयातच इांटरनटेच्या प्रभावी वापरामुखे सांगणकालाही वेगळ्या स्वरुपाची ळखख डमखाली. 

इांटरनेटचा उगम हा रडशया आडण अमेररकेतील शीतयुद्धध्याच्या पररणामातून झाला. अमेररकेचे तातकाडलन 

राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी याांना क्युबा सांकटामुखे ही जाणीव झाली रियक, अमेररकेवर परमाणु बॉ्बच्या 

हल्ह्ल्ह्याची भीती आह.े अमेररकेस अशी भीती होती रियक, क्युबामध्ये रडशया मोठ्या प्रमाणावर अणुबॉ्ब 
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उतरवीत आह.ेजर अमेरीकेवरती परमाणु हल्ह्ल्ह्याचा प्रयत्न झाल्ह्यास तयाचा पररणाम ्हणून अमेररकेतील 

सांपका  माध्यमे ही प्रभाडवत होऊ शकतात ्हणून अमेररकेचे लष्करी मुख्यालय पँटागॉन येथील लष्करी 

तज्ञाांनी परमाणु हल्ह्ला झाला तरी प्रभाडवत न होणाऱ्या सांचार माध्यमाांची गरज डनमााण झाली. तयासाठी 

पँटागॉनच्या ‘एडव्हान्स ररसचा प्रोजेक्ट एजन्सी’ (ARPA) ने मोठी आर्मथक मदत केली. व तयातनू २ स्टे 

१९६९ मध्ये डलळनाडा रॉकच्या नेतृतवाखाली एका वैज्ञाडनकाच्या पथकाने आपले सांगणक ह ेरेरियफ्रजरेटरच्या 

आकाराच्या स्वीच, ज्याचे नाव ‘इांटरफेस मेसेज प्रोसेसर’ असे होते, तयाच्याशी जोडून सांदशेाचे आदान-

प्रदान सवाप्रथम केले. तयामुखे डलळनाडा रॉकला इांटरनेटचा जनक मानतात. आरांभी ARPA NET नावान े

ही कायापद्धती ळखखली जाते. 

 अशाप्रकारे लष्करी वापरासाठी झालेल्ह्या इांटरनेटचा वापर पुढील २५-३० वषाामध्ये सवासामान्य वगाात 

प्रचांड लोकडप्रय झाला यादर्यान सांगणक तज्ञाांनी सांदशेाचे आदान-प्रदान करण्यासाठी एका पद्धतीचा शोध 

लावला तयालाच ‘ई-मेल’ ्हणतात. तयामुखे जलद गतीन ेसांदशेवहन शक्य होऊन माडहती वहनाची प्ररियाया 

गडतमान झाली.३ माध्यमाच्या प्रभावी वापरामुखे तयाचा डवकासही वेगाने झाला.इ.स. १९७० च्या 

दशकामध्ये माशाल मॅकलुहान याांनी भडवष्य वतावल े होत े रियक, “भडवष्यात माडहती आदान-प्रदान, 

प्रसारणाचा वेग, स्वरूप इतके प्रचांड बदलेल रियक, जग ह े एक खेड े बनेल” तयावेखी मॅकलुहानच्या 

वक्तव्यावरती लोकाांना अडवश्वास वाटला परांत ुही भडवष्यवाणी इ.स. २००० नांतर खरी ठरल्ह्याचे रियदसते.४  

वतृ्तपत्र, पत्रकाराांच ेडडडजटलायझेशन -   

               पत्रकारीतेतही कागद,पेनची जागा कॉ््यटुरने घेतली आह.े पत्रकाराांच्या काम करण्याच्या 

पद्धतीमध्येही बदल झाला आह.े आता पत्रकार, सांपादक हा वाताापत्राांचे सांस्करण करण्याबरोबरीने 

क्पोझीटर, पु्रफरीडर, प्रोडसससगचे कायाही तोच करतो. नवीन तांत्रज्ञानामुखे तयाच्या काम करण्याच्या 

तांत्रात आडण गतीतही बदल झाला आह.े पूवी पूणा वतामानपत्रातील कमाचाऱ्याांचा एक गट बात्याांवरती 

सांस्करण करण्याचे काम करत असे. यापूवी पत्रकार, उपसांपादक बातमी डलहून क्पोझीटरकड े पाठवत 

असे. तेथनू बातमी कां पोझ करून पु्रफरीडरकड े जात असे. तयाच्याकड े तपासून पुन्हा क्पोझीटरकड े

सुधारणेसाठी पाठवून तो ती बातमी कां पोझ करून मेकअपमॅन तयाच्याकडून मशीनमॅनकड ेजात अस ेही सवा 

प्ररियाया डक्लष्ट, वेखखाऊ होती. परांतु आता एकटाच पत्रकार सांगणकावारारे ही सवा प्ररियाया करतो. वृत्त 

पाठवण्यासाठी तयाच्याकड ेलॅपटॉप, मोबाईल असतो. तयावारारे जलद गतीने वृत्त आदानप्रदान करता यतेे. 

पत्रकार  इांटरनेटवारारे वृत्तावर आवश्यक सांस्करण करून लगेच छपाईकरता पाठवू शकतो. या पुढचा ट्पा  

्हणजे इांटरनेटवरती ऑनलाईन दडैनकाांची उपलब्धतता होय.  
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वतृ्तपत्राांच्या वबे आवतृया -  

                  वतामानपत्रे डह सुरवातीला मुरियित स्वरुपाची असलेने जगभरातील वाचकाांपयंत वृत्तपत्र 

पोहोचवणे कठीण जात होते. तयातनूच आपली वृत्तपत्रे जगभरात पोहोचावीत व व्यवसायामध्य े

जाडहरातींच्या माध्यमातून फायदा डमखावा या हतेनू े वतामानपत्राच्या वेब आवृत्तयाांची डनर्ममती झाली. 

अमेररकेत सवाप्रथम ‘न्युयॉका  टाई्सने’ आपल्ह्या दडैनकाची वेब आवृत्ती सुरु केली. भारतात “The Hindu” 

या अग्रगण्य इांग्रजी वृत्तपत्राने इ.स. १९९५ ला चेन्नई येथून आपली पडहली ई-आवृत्ती सुरु केली. आडण 

भारतात ‘इांटरनेट पत्रकाररता’ सुरु झाली. मराठी वृत्तपत्रात सवाप्रथम द.ै केसरीन ेई-आवृत्ती सुरु केली. आज 

जगभरात ४००० हून जादा दडैनके इांटरनेटवरती आहते. भारतात ३०० हून अडधक, मराठीत १०० हून 

अडधक वृत्तपत्रे  इांटरनेटवर इ.स. २०१४ पयंत उपलब्ध होती. भडवष्यात यात वाढ होत जाणार आह.े 

वाचकाांच्या सवेनुसार भारतीय वृत्तपत्राच्या वेबावृत्तया ६५ दशेात पसरल्ह्या असनू अमेररका, कॅनडा, 

युरोपात राहत असलेल्ह्या अडनवासी भारतीयाांना आपापल्ह्या राज्यातील, डजल्ह्यातील, स्थाडनक वृत्ताांबाबत 

उतसुकता असते. सुरुवातीला दडैनकाच्या बात्या रात्री उडशरा ई-आवृतयाांवरती प्रडसध्द केल्ह्या जात असत. 

तयातील बदल रियकवा जादा वृत्त दसुऱ्या रियदवशीच अपलोड केले जात असत. तयामुखे अडनवासी भारतीयाांना 

ताजे वृत्त उडशरा प्राप्त होत असत तयामुखे ई-आवृतयात ‘वेब आवृत्ती’ हा प्रकार डनमााण झाला. तयामध्ये वृत्त े

क्षणाक्षणाला अपडटे केली जातात. वेब आवृत्तीमुखे दशेातील,राज्यातील, डजल्ह्यातील,गावातील बातमी 

क्षणात समजणे शक्य झाले. मराठीत दडैनक सकाख वृत्तपत्राच्या वाचक वगा २५ हून अडधक दशेाांमध्ये 

पसरला असून तयाच्या डहट्स दनैांरियदन लाखावर असतात. इांटरनेट आवृतयाांच्या वाढतया प्रभावामुखे 

भडवष्यात ‘कागदडवरडहत वतामानपत्र’ (Paperless Newspaper) डह सांकल्ह्पना पयाावरणपूरक आडण 

बदलतया कालानुरूप येणे अल्ह्पकाखातच शक्य आह.े  

ऑनलाईन वतृ्तपत्राांचा डवकास- 

                   ऑनलाईन पत्रकाररतेचे क्षेत्र, स्वरूप, व्याप्ती, कामकाज पद्धत, रचना, माांडणी ही पारांपाररक 

पत्रकारीतेपेक्षा पूणा डभन्न ठरते. स्थाडनक स्तरावरील एखादा प्रश्न वृत्तपत्रे आपल्ह्या वेब आवृत्तीवारारे जागडतक 

पातखीवरती काही क्षणात प्रकाडशत करतात. तयामुखे भाडषक वृत्तपत्राांच्या भौगोडलक मयाादा ऑनलाईन 

दडैनकाांनी केव्हाच पार केल्ह्या आहते. स्थाडनक भाडषक वृत्तपत्राांना ऑनलाईन पत्रकाररतेमुखे डवदशेात मोठी 

मागणी असते. तसचे वाचकाांना थेट सहभाग ह े ऑनलाईन दडैनकाच े वेगखेपण असते. या ऑनलाईन 

आवृत्तयाांमधून सामाडजक, राजकीय, आर्मथक, धार्ममक, डवषयाांवरतीही मत व्यक्त करता येते रियकवा डवडवध 

प्रश्न डवचारून तयाबाबतीत वाचकाांच्या ऑनलाईन प्रतीरियाया घेता यतेात.५ 
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मराठी वतृ्तपत्राांच्या डडडजटल आवतृया – 

                   मराठीमध्ये सवाप्रथम साखखी वृत्तपत्राांनी ई आवृतयाांना सुरुवात केली. २६ जानेवारी २००० 

मध्ये डवश्वाक सोल्ह्युशन, प्रा.डल. चेन्नई या कां पनीन ेद.ै सकाखची वेबसाईट डडजाईन केली. इ.स. २००३ 

मध्ये अमेररकेमधील गार्मशया डमडडया या कां पनीन ेआधुडनक पद्धतीन ेद.ै सकाखची वेबसाईट डडजाईन केली. 

अमेररकेतील माय डवश्व डॉट कॉम कां पनीन ेटेक्स्ट सोबत बात्याांच ेडव्हडीळही अपलोड केले. इ.स. २००९ 

नांतर कोल्ह्हापूर पासनू नागपूरपयंतच्या सवा आवृतया ऑनलाईन स्वरुपात उपलब्ध केल्ह्या. ई-सकाख 

वृत्तपत्रास भेट दणे्यात प्रथम ामाांक भारत, दसुरा अमेररका, डतसरा डिटन, चौथा सांयुक्त अरब अडमरात, 

पाचवा ऑस्रेडलया सहावा ामाांक ससगापूरचा लागतो. द.ै पुढारीने इ.स. २००८  पासून  अद्यावत 

ऑनलाईन सेवा डवकडसत केली. रियदल्ह्लीच्या फोर सी ्लस या कां पनीकडून द.ैपुधारीने वेब डडजाईन 

डवकडसत केली. सरुवातीला तयात कोल्ह्हापूर, गोवा, बेखगाव, साांगली, सातारा अशा आवृतया नांतर मुांबई, 

नाडशक या आवृतयाांचीही भर पडली. इ.स. २०१२ पयंत रोज २८० पाने अपलोड, अकरा आवृतयाांवारारे  

ऑनलाईन स्वरुपात द.ै पुढारी उपलब्ध आह.े आज सवाच लहान मोठ्या वृत्तपत्राांनी आपल्ह्या इांटरनेट 

आवृतया डवकडसत केल्ह्या आहते. तयामुखे मुरियित आवृत्तीपुवी इांटरनेट आवृत्ती प्रकाडशत करणे शक्य होते.  

वतृ्तपत्राांसमोरील आव्हान:े सप्रट त ेडडडजटल – 

                                                 .                                   

              .                                              ,          
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                             .                                                     

                                          ६.                                  

                                             ,                        ,        

प्रसारणाकड ेलक्ष रियदले जाते.इलेक्टोडनक माध्यमाांचे मोठे आव्हान दडैनक वृत्तपत्रासमोर आह.ेपरांत ुतयाबाबत 

समीरण वाखवेकर ह े  इलेक्टोडनक क्षेत्रामध्य े कायारत जेष्ठ पत्रकार मत व्यक्त करतात रियक,” इलेक्टोडनक 

माध्यमे वतामानपत्राांच्या आधी सारे काही दाखवतील कुरघोडी करतील,पण डवचार करायला लावण्या 

इतपत प्रभाव टाकू शकणार नाहीत,ते काया वतामानपत्राांना करावे लागेल”७ वृत्तपत्र व्यवसायामध्ये अनेक 

राजकारणी,उद्योगपतींनी प्रवेश केलेला आह.े पररणामी लोकडशक्षणाच्या मुख हतेूपासून वृत्तपत्रे दरू जात 

आहते. प्रचांड आर्मथक गुांतवणूक,वृत्तपत्राांतगात स्पधाा यामुखे समाजाचा डवकास,भाषेची जडणघडण अशा 

नैडतक मुल्ह्ल्ह्याांऐवजी राजकीय फायदा,काहीजण उद्योगाांना सांरक्षण डमखावे या हतेनूे या व्यवसायामध्य े

आहते. आता तर उपभोक्तयाच्या गरजेप्रमाणे डनमााण होणाऱ्या बाजारपेठेतील घटक/उतपारियदत वस्तू ्हणून 

वृत्तपत्राकड े पाहतात. इांटरनेट,टी.व्ही,इतर प्रसारमाध्यामावारारे बातमी पाडहली,ऐकली जाते. परांत ु

डचरियकतसक सवासामान्य वाचक तयावर समाधान न मानता तया घटनेचा अडधक तपशील जाणून 

घेण्यासाठी,वृत्ताची माांडणी,डवशे्लषण जाणून घेण्यासाठी वृत्तपत्र वाचतो थोडक्यात वाचकाांची उतसुकता 

वृत्तपत्रे रटकवून आहते. 

                     दडैनकापुढे मोठी आव्हान े उभी असताना साप्ताडहके,पाडक्षके ही अडस्ततवाची लढाई लढत 

आहते. बहुताांश साप्ताडहकाांनी डनयमीतपणे साप्ताडहकाांच्या छपाई डशवाय इतर छपाईची स्थाडनक काम े

घेण्यास सुरुवात केली. काही साप्ताडहके बाहरेून छापून घेतली जातात. कारण ठराडवक डनयडमत 

वाचकाांडशवाय साप्ताडहकाांचा फारसा खप नसल्ह्याने मूलतः उतपन्न कमी डमखते. दडैनकामधील मोठे वृत्तपत्र 

समूह आडण काही प्रमाणात लहान वृत्तपत्रे नावीन्यातून कायारत राहत असतात. वाचकाांसाठी डवडवध 

सवलती,योजना,आडमषे यावारारे खप वाढडवण्याचा सतत प्रयत्न सुरु असतो. इ.स.२००० नांतर वृत्तपत्र 

व्यवसायामध्ये ‘ककमतयुद्ध’ भडकले. तोटा सहन करून परवडत नसतानाही नाममात्र एक रुपये,दोन रुपये 

दराने वृत्तपत्राांची डवाी सुरु झाली. यात मोठे वृत्तपत्रसमूह रटकून राडहले. स्थाडनक वृत्तपत्राांची मात्र या 

ककमतयुद्ध स्पधेत खूप डपछेहाट झाली  वृत्तपत्राांसमोर प्रचांड मोठी आव्हाने असताना ददुवेाने आज अांतगात 

स्पधेतून एकमेकाांना सहकाया करण्याऐवजी शत्रुभावनेने वतृ्तपत्र कायारत आहते. इ.स. १९९१ नांतर भारतान े

डस्वकारलेल्ह्या नवीन आर्मथक धोरणानसुार जागडतकीकरण,उदारीकरण,खाजगीकरण ह ेसवाच क्षेत्रात घडून 

आले. तयामध्ये वृत्तपत्र व्यवसायही मागे राडहला नाही. मोठी वृत्तपत्रे प्रचांड भाांडवलातून पूणा क्षमतेने या 

व्यवसायामध्ये उतरल्ह्याने स्थाडनक मोठ्या वृत्तपत्राांसमोर आव्हान तर लहान वृत्तपत्राांना अडस्ततव 
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रटकवण्यासाठी धडपड करण्याची वेख आली आह.े आपापसात स्पधाा करण्यापेक्षा डनतय नवीन आव्हानाांना 

एकडत्रतपणे हाताखणे गरजचेे आह.े मुरियित माध्यमाांच्या अडस्ततवावरती आव्हान येत असल्ह्याने वाचकाांच्या 

बदलतया गरजा मागणीनुसार वृत्तपत्राांमध्ये प्रभावी बदल करताना आकषाक माांडणी,उतकृष्ठ 

डवशे्लषण,डवश्वसनीय आकडवेारी,कमी शब्दात ज्यादा आशय माांडणीचे कौशल्ह्य,दगुाम-ग्रामीण भागापयंत 

प्रभावी वृतपत्र डवतरणाचे जाखे डनमााण करून वाचक सांख्या आडण एकूण वृत्तपत्राच्या खपामध्ये वाढ करणे 

आवश्यक आह.े 

              नमुना दाखल महाराष्ट्रामधील कोल्ह्हापूरातील वृत्तपत्राांचा आढावा घेता,कोल्ह्हापूर डजल्ह्हयामध्य े

१००० हून ज्यादा डनयडमत अडनयडमत वतृपत्रे आहते.तयामध्ये मोठ्या वतृ्तपत्रसमूहाची,पक्षीय 

डवचारसरणीचीस्थाडनक नेतयाांच्या प्रभावान े काया करणारी,स्थाडनक प्रश्नाांची माांडणी करणारी,गावातील 

जत्रा,यात्रा,डनवडणुका,वाढरियदवस अशावेखी प्रडसद्ध होणारी ततकालीक वृतपते्र आहते.परांतु ती अडनयडमत 

असलेने व काही हतेू,आर्मथक उद्दशेाने ठराडवक रियदवशी ककवा प्रासांडगक प्रडसद्ध होतात.२०१५ मधील 

शासनमान्य वृत्तपत्राांच्या यादीचा डवचार करता कोल्ह्हापूरमध्ये १७ दडैनके आडण १४ साप्ताडहके काया 

करतात.डह रियकमान डनकष पूणा करणारी आहते.८या स्थाडनक स्तरावर या दडैनकाांना,साप्ताडहकाांना अनेक 

समस्याांना सामोरे जाव े लागते.कोल्ह्हापूर डजल्ह्हा शासनमान्य यादीवर बेखगाव डजल्ह्हयामधील वृतपते्र 

असलेने शासनाच्या येणाऱ्या जाडहराती रोटेशन पद्धतीने डवभागल्ह्या जाऊन तयाचा आपसूक तोटा 

कोल्ह्हापूरमधील छोट्या स्थाडनक वृत्तपत्राांना होतो. शासनमान्य यादी खपडनहाय अ,ब आडण क शे्रणीवारारे 

अनुदान,जाडहराती डवतरीत करत असते.तयामुखे केवख खप असा डनष्कषा न लावता कोल्ह्हापूरमधील 

शतकोत्तर परांपरा लाभलेल्ह्या,समृद्ध इडतहासाचा वारसा असलेल्ह्या आडण कोल्ह्हापूरचे मुखपत्र ्हणून एक 

काख गाजडवलेल्ह्या वृत्तपत्रास केवख खपाच्या आधारे ‘क’ गटात समाडवष्ट करणे चकुीचे आह.े अतयाधुडनक 

साधने,भाांडवल छोट्या वृत्तपत्राांना परवडत नाही.तयामखेु खपाच्या डनष्कषााऐवजी समाजासाठी केलेल्ह्या 

कामडगरीचा डवचार करून डनयडमत,प्रामाडणकपणे नफा तोट्याचा डवचार न करता प्रडसद्ध होणाऱ्या 

स्थाडनक पत्राचा डवचार करून शासकीय यादी प्रडसद्ध करावी.२०१८ नांतर शासकीय जाडहरातींच ेप्रमाण 

कमी झालेने लहान वृत्तपत्राांवर तयाचा पररणाम झाला आह.ेदसुरी महतवाची समस्या भाषेची शुध्दता ही 

असून नवीन पत्रकाराांची डपढी वृत्त जलद दणे्याच्या गडबडीत भाषा शुद्धतेकड े दलुाक्ष करतात.तयामुखे 

वृत्ताच्या डशषाकाांमध्येही चकुा होत आहते.आतील मजकुराच्या चुका तर सराास होत आहते. मराठी 

भाषेमध्ये अनेक बोलीभाषा असून तयामध्ये वऱ्हाडी, अडहराणी, नागपुरी, कोकणी, मराठवाड्यामधील, 

कोल्ह्हापुरी, सातारी, पुणेरी, मुांबईकडील सहदी डमडश्रत अशा आहते.गरजेनसुार प्रमाण भाषेचा आग्रह न 

धरता बोलीभाषेमधून वतामानपत्राची छपाई होणे गरजेचे आह.ेआज मराठी वृत्तपत्रामध्ये भाषा डमश्रणाची 

गांभीर समस्या डनमााण झाली आह.ेअनेक वृत्तपत्रामधून मराठीस सक्षम पयाायी शब्द असताना इांगजी 
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शब्दाांचा वापर वाढला आह.े९  इ.स २००० नांतर वतृपत्रे अडचणीमधून मागाामण करत आहते दडैनकाांमध्य े

अांतगात स्पधाा प्रचांड मोठ्या प्रमाणात असलेने प्रसांगी कमी रियकमतीत वृत्तपत्राची डवाी करावी 

लागते.वृत्तपत्राच्या डवस्तार,वृद्धीसाठी मोठे भाांडवल लागते जे मोठे वृतपत्रसमूह उभे करू शकतात परांत ु

लहान दडैनकाांना मयाादा असलेने अशी पत्रे या स्पधेमधून बाहरे फेकली जातात.तसेच इतर समस्याांना तोंड 

द्यावे लागते.तयामध्ये उतकृष्ट कायाक्षम मराठी भाषेवर प्रभुतव असलेल्ह्या पत्रकाराांची वानवा,वृतपत्रामध्ये 

प्रडशडक्षत कामगार वगााची वानवा,छपाईसाठी लागणाऱ्या कागदाांच्या सतत वाढणाऱ्या रियकमती,छपाई 

यांते्र,शाईच्या दरात सतत होणारी वाढ,शासकीय बांधने,शहराबाहरे वृतपत्रवहन करणाऱ्या वाहनाांची 

भाडवेाढ अशा अनांत अडचणीमधून वृतपते्र जात आहते.वाचकाांसाठी डवडवध सवलती,योजना,आडमष े

यावारारे खप साततयान ेवाढडवण्याचा प्रयत्न सुरु असतो.तयातून इ.स २००५ दर्यान वृत्तपत्रामध्ये ‘ककमत 

युद्ध’ भडकले.प्रचांड आर्मथक तोटा सहन करून नाममात्र एक रुपया दरान ेद.ैपुढारी,द.ैसकाख या वृत्तपत्राांनी 

आपल्ह्या दडैनकाची डवाी सरुु केली.या स्पधेमधून अग्रलेख,डवशेष लेख,बात्या डलहून परस्पराांच्या अांतस्थ 

गोष्टी साांकेडतक भाषेत उघड करण्याची स्पधाा या दोन मोठ्या दडैनकामध्ये सुरु झाली.तयामुखे वाचकवगााचा 

आर्मथक फायदा,मनोरांजन झाले.परांतु वृतपत्रीय नैडतकता,सांकेत पायदखी तुडवले गेले.तयामुखे अशा मोठ्या 

वृतपत्रसमूहाांनी अगोदरच डनतयनुतन सांकटे असताना आपापसातील स्पधेमधून टीकेची डनचतम पातखी 

गाठणे या व्यवसायास आतमपरीक्षण करण्यास लावणारी गोष्ट आह.ेइ.स १९४३ दर्यान बांगाल 

दषु्काखावेखी द.ैसकाखने मदतडनधी गोखा करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले.तेव्हा सकाखकाराांच्या या सामाडजक 

कायााचे जाहीर कौतकु ‘सकाखकाराांचा स्तुतय उपाम’ असा अग्रलेख डलहून कौतुक केले.आडण 

कोल्ह्हापूरमधील सकाख वृतपत्राची मदत पुढारीच्या कोल्ह्हापूर कायाालयात गोखा केली.कै.ना.डभ परुखेकर 

आडण कै.ग.गो जाधव याांनी पत्रकारीतेची मुल्ह्ये साांभाखताना राष्ट्रकायाामध्ये एकमेकाांना सहकायााची 

भूडमका घेतली.ददुवेाने आजच्या एकडवसाव्या शतकात अांतस्थ स्पधेमधून सहकायााऐवजी शत्रुभावनेने ही 

वृतपते्र कायारत आहते. 

                       ४०० त े ४५० वषााच्या वैभवशाली परांपरेमुखे वृत्तपत्रसृष्टी प्रगल्ह्भ झाली आह.े तया 

तुलनेत ३० ते ४० वषाापूवी अडस्ततवात आलेल्ह्या सोशल डमडीयाच्या आव्हानापुढे गोंधखून न जाता 

मागाामण करणे गरजेच ेआह.े ‘डवश्वसडनयतेचा अभाव’ हा सोशल डमडीयापुढील मोठा प्रश्न आह ेआडण तेच 

वृत्तपत्राचे बलस्थान आह.े तयामुखे जोपयंत सोशल डमडडया डवश्वसडनयतेच्या आघाडीवर प्रगल्ह्भ होत नाही 

तोपयंत वृत्तपत्राांचे स्थान,महतव अबाडधत आह.े मुरियित माध्यमाांसोबत ऑनलाईन वृत्तपत्राांसारखे प्रयोग 

करून डचत्रे, छायाडचत्रे, व्हीडीळ आकषाक आडण वाचनीय मजकूर,क्षणाक्षणाला बदलती वृत्ते,डवश्वसनीय 

पद्धतीने वृत्ताांची माांडणी अशा नवीन पद्धतीने मुिीतचे इांटरनेटवारारे प्रसारणाकड े लक्ष दऊेन आधुडनक 

आव्हानाांना आधुडनक पद्धतीने उत्तर दणे्यातून मुरियित माध्यमे भडवष्यातही प्रदीघा काख प्रभावी राहतील. 



IJAAR   Vol.9 Issue-3               ISSN – 2347-7075 

743 

 Dr Dhiraj Suresh Shinde 
 

सांदभा : 

1. Basu Durgadas, Introduction to the constitution of India, lexis Nexis Publication, 

Gurgaon, Haryana 1960, Page no 110,111 

2. इांटरनेट साधन – http://en.m.wikipedia.org/wiki.Eo/A4 

3. हषादवे,उत्तर आधुडनक डमडडया तकनीक,वाणी प्रकाशन,रियदल्ह्ली 2012,पृष्ठ ा 32,33 

4. रत्तू कृष्णकुमार,सूचना और प्रसारण माध्यम की एक्कीसवी शताब्दी मे बदलती भूडमका,मांगलदीप 

पडब्लकेशन्स,जयपूर,२००१,पृष्ठ ा ३१ 

5. साखुांख ेपडिन,चौगुले सुरज ,माध्यमडवडवधता,गवखी प्रकाशन साांगली,२०१५,पृष्ठ ा.३६ 

6. हषादवे,उपरोक्त पान ा.४८,४९. 

7. तुपे केशव,लेख-वृत्तपत्र एक प्रभावी प्रसारमाध्यम,प्रसारमाध्यमे आडण मराठी भाषा,सांपा.भास्कर 

शेटके,स्नेहवधान प्रकाशन,पुणे,एडप्रल 2012,पृष्ठ ा.१९८ 

8. शासनमान्य वृत्तपत्राांची यादी २००५,माडहती व प्रसारण मांत्रालय महाराष्ट्र सरकार. 

9. डॉ.जाधव जयिथ,लेख- प्रसारमाध्यमे आडण मराठी भाषा,सांपा. डॉ भास्कर शेटके,स्नेहवधान 

प्रकाशन,पुणे,२०१२,पृष्ठ ा. १९८ 

 

http://en.m.wikipedia.org/wiki.Eo/A4

