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सञ्चारमाध्यमानि निज्ञापिानि च 

 

निक्षकाणाां कृते 

 

अद्यत्व े सञ्चार-माध्यमानाां ववज्ञापनानाां  च प्रविविम्िः 

यवुकानाां जीवने सम्परू्णिया व्याप्तः अवति, िे एिाां सत्यिाां 

गभीरिया अवगमनतय प्रयासां कृिवन्िः तयःु अथवा न 

कृिवन्िः तयःु। अयां घट्टः अतयाां सत्यिायाां ध्यानाकर्णर्तय 

केर्ावञ्चि ्मागाणर्ाम ्िववकरकरर्ां कषरकरयवि । 

“सञ्चार-माध्यमानाां ववर्ये अवगमनम”् नामके अध्याये 

मखु्यरूपेर् सञ्चार-माध्यमानाां प्रौद्योवगक्या सह िथा च 

महवभः व्यवसावयक-प्रविष्ठान ः सह सम्िन्धान ् िोधवयिुां 

िलाघािः कृिः। अयम ्अध्यायः दर्णयवि यि ्कथां कतयवचि ्

ववर्यतय महत्त्वतय ववर्ये अथवा ितय महत्त्वहीनिाां तवीकृत्य 

वयां यासाम ्अवधारर्ानाां वनमाणर्ां कुमणः िाः सञ्चारमाध्यम ः 

प्रभावविाः भववन्ि एिद ्एव वातिववकिायाां िेर्ाां मखु्यध्येयां 

भववि । ववज्ञापनानाम ्अवगमनां नामके अध्याये वयम ्एितय 

िथ्यतय ववशे्लर्र्ां कुमणः यि ् ववज्ञापनतय रर्नीियः ग्राहकान ्

कथां प्रभावयवन्ि िथा च सह एव इदम ् अवप दर्णयवन्ि यि् 

ववज्ञापनावन केन प्रकारेर् वनमीयन्िे । कतयावप ववज्ञापनतय 

िधारः भववि कतयवचि ्उत्पादतय वववर्ष्टिायाः ववकसनम ्

िथा च ितय ब्राण्ड इत्यतय महत्त्वतय तथापनम ् । अयम ्

अध्यायः िेर्ाम ् उपायानाम ् अन्वरे्र् े पषरचयने च अवप 

साहाय्यां करोवि ये ग्राहकार्ाां मनवस लोभतय उत्पादने 

सफलिाां लभन्िे िथा च िोधयवि यि ्अयां पा ः कथम ्एिे 

उपायाः ग्राहकार्ाम ्ित्मव्यवित्वने सम्िद्ाः वियन्िे । 

र्ष्ठाध्यायः सप्तमाध्यायः च सञ्चारमाध्यमानाां ववज्ञापनानाां च 

व्यापकप्रभावभे्यः अतमाकां  पषरचयां कारयिः  िथा च 

अतमाकां  जीवनेन सह एिान ् ववर्यान ् योजनतय प्रयासां 

कुवणवन्ि। सञ्चार-माध्यम इवि अध्यायतय अन्िे अतमाकम ्

इयम ्अपेक्षा भववकरयवि  यि ्ववद्यावथणनः इदां ज्ञािमु ्िरभन्िाां  

यि ् ववर्ालानाां व्यवसावयक-प्रविष्ठानानाां सञ्चारमाध्यमरे् ु

प्रकावर्ि-समाचारान ् वनश्चेिुां का भवूमका योगदानां वा भववि 

के समाचाराः चीयन्िे िथा च प्रत्यक्षरूपेर् अथव 

अप्रत्यक्षरूपेर् िेर्ाां माध्यमने के सन्दरे्ाः दीयन्िे । वयां द्वयोः 

काल्पवनक-समाचारयोः माध्यमने दर्णवयकरयामः यि ्कतयावप 

घटनायाः अथवा ववर्यतय समाचारतय िहुधा केवलां एकां  

तवरूपां न भववि। वयम ् अपेक्षामह े यि ् ववद्यावथणनः एिि् 

िथ्यम ्अवगच्छन्िःिे िादृर्ीनाां क्षमिानाां ववकासां कषरकरयवन्ि 

यावभः िे समाचारतय दरूदर्णनतय च कतयावप सचूनायाः 

ववशे्लर्र्ां किुुं योगयाः भववकरयवन्ि िथा च िे इदां ज्ञािुां र्क्ष्यवन्ि 

यि ् समाचारे प्रदत्तसचूना कीदृर्ी अवति दीयिे अवप वा न 

दीयिे िथा च ितय समाचारतय ववर्ये कीदृर्ः दृवष्टकोर्ः 

अथवा िकण ः भवविुां र्क्नोवि।  

 

यवतमन ्अध्याये ववज्ञापनतय ववर्ये चचाण कृिा अवति िवतमन ्

अध्याये ववज्ञापनद्वयां वनमाणय प्रतििुां ये िमरे् िेर्ाां 

प्रकृष्टप्रववधीनाां पषरचयां यच्छवन्ि य ः ग्राहकाः लोभयिुाः 

वियन्िे। एिेर् ु उदाहरर्रे् ु ब्राण्ड िथा च ब्राण्ड-मलू्यम ् इवि 

इवि द्व ेकेवन्ियर्ब्दावल्यौ अवगमने िलाघािः प्रदत्तः अवति 

या ववज्ञापनतय मखु्याधारभिूा भववि। एिेर्ाां ववर्यार्ाां 

अवगमनां दृढीकिुुं वातिववक-ववज्ञापनानाम ् उदाहरर्ावन 

नेिव्यावन िथा च िेभ्यः िादृर्ानाम ् एव प्रश्नेभ्यः साहाय्यां 

तवीकृत्य अन्वरे्र्ां करर्ीयां यथा अध्याये प्रदत्तावन सवन्ि। 

 

अन्िे द्वौ एव अध्यायौ तवतय ववर्यवतिनुः लोकिन्रतय 

ववचारेर् सह सम्िन्धां तथापयवन्ि । एिौ अध्यायौ तथानीय-

सञ्चार-माध्यमानाां िथा च सामावजक-ववज्ञापनानाां 

ववकल्पानाां सन्दभ े एिौ वर्णयिः यि ् मखु्यधारायाां िेर्ाां 

जनानाम ्एव िथ्यावन तथानां लभन्िे ये सामावजक-सांसाधनानाां 

ववत्तीय-सांसाधनानाां च धवननः सवन्ि । एिवतमन ्पके्ष िलाघािां 

किुुं कक्षायाां तथानीय-सञ्चार-माध्यमानाां समाचारार्ाम ्

उदाहरर्रे् ुचचाण किुुं र्क्यिे िथा च िाल ः सह एिवतमन ्प्रश्न े

अवप चचाण कृिा अवति यि ् ववज्ञापनानाां प्रभावाि ् तथानीये 

तिरे वनवमणिावन ववियर्र्ीलावन रुवचकरावर् च वतिवून 

अवधकृत्य कावन कावन पषरविणनावन िगच्छवन्ि । 
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सञ्चार-माध्यमािाां निषये अिगमिम ्

दरूदर्णने भविाां रुवचकरः कायणिमः कः विणिे ? िकार्वाण्याां भवदभ््यः वकां  रोचिे ? प्रायः भवन्िः कीदृर्ावन समाचारपरावर् 

अथवा कीदृर्ाः पवरकाः प वन्ि ? वकां  भवन्िः अन्िजाणले अन्वरे्र्ां (सवफुं ग इवि) कुवणवन्ि ? भवन्िः िवतमन ्वनिराम ्उपयोवगनां 

वकम ् अनभुववन्ि ? वकां  भवन्िः िां कवञ्चि ् र्ब्दां जानवन्ि यः प्रायः सामवूहकरूपेर् िकार्वाण्याः कृिे दरूदर्णनतय कृिे 

अन्िजाणलतय िथा च सञ्चारतय अन्येर्ाां साधनानाां च कृिे प्रययुयिे ? अयां र्ब्दः विणिे मीवडया इवि । अवतमन ्पा े भवन्िः 

मीवडया अथाणि ् सञ्चारमाध्यमानाां ववर्ये ववतिरेर् पव करयवन्ि । भवन्िः ज्ञातयवन्ि यि ्अयां कथां कायुं करोवि िथा च कथम ्

अतमाकां  द नवन्दनां जीवनां प्रभावयवि । वकां  भवन्िः वकवञ्चि ् एिादृर्ां वतिु तमिुुं र्क्नवुवन्ि यि ् भववभः अवतमन् सप्ताह े

सञ्चारमाध्यम ः वर्वक्षिां तयाि ्?   

तथानीय-मलेापकतय िपर्ाद ्िरभ्य दरूदर्णनतय कायणिमां यावि ्

यवत्कमवप भवन्िः पश्यवन्ि एिे सव े सञ्चारमाध्यमम ् अथाणि ्

मीवडया इवि विुां  र्क्यिे । मीवडया इवि र्ब्दः िङ््गलभार्ायाः 

मीवडयम ् इवि र्ब्दतय िहुवचनम ् अवति िथा च एितय िात्पयुं 

िेभ्यः वववभन्नेभ्यः वववधभ्यः विणिे येर्ाां माध्यमने वयां समाज ेपरतपरां 

ववचारार्ाम ्िदानां प्रदानां च कुमणः । मीवडयम ्इत्यतय अथणः अवति 

माध्यमम ्इवि । यिोवह मीवडया इत्यतय सन्दभणः सञ्चारमाध्यमभे्यः 

अध्यायः -  6 

 

सप्तविः पषेृ्ठ प्रदत्ते वचर-समहू े सञ्चार-

माध्यमानाां र्ट् पथृक् पथृक् प्रकारान ्

वचन्वन्िु । 
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अवति अिः प्रत्येकां  वति ुयथा दरूवाण्याां सम्भार्र्ाद ्िरभ्य सायङ््कालीनानाां समाचारार्ाां श्रवर्ां यावि ्यवत्कमवप अवति िद ्

मीवडया इवि विुां  र्क्यिे । दरूदर्णनम ्िकार्वार्ी िथा च समाचारपरां सञ्चारमाध्यमानाम ् एिादृर्ावन रूपावर् सवन्ि येर्ाां 

प्रावप्तः लक्षावधकान ्जनान ्यावि ्अवति दरे्तय ववदरे्तय च जनसमहूां यावि ्अवति अिः िे जन-सञ्चार-माध्यमम ्अथवा मास-

मीवडया इवि उच्यिे । 

 सञ्चारमाध्यमां प्रनिन ः च  

भविाां कृिे सम्भविः सञ्चारसाधनावन ववना तवजीवनतय कल्पनम ् अवप 

कव नां तयाि ् । परन्ि ु केवलां दरूदर्णनतय अन्िजाणलतय च व्यापकप्रयोगः 

अद्यिने काले एव प्रारब्धः। एिेर्ाां व्यवहारपथे िगमनतय ववांर्विवर्ाणवर् अवप 

न जािावन सवन्ि । जनसञ्चारसाधनानाां कृिे प्रयिुप्रौद्योवगकी न रन्ियेर् 

पषरविणिे । 

समाचारपरां  दरूदर्णनम ्िकार्वार्ी च लक्षर्ः जनान ्यावि ्प्राप्तुां र्क्नवुवन्ि 

यिोवह एिेर् ु कावचि ् वववर्ष्टप्रकारकतय कौर्लतय उपयोगः वियिे । वयां 

समाचारपरार्ाां पवरकार्ाां च मवुििसाधनतय रूपेर् िथा च दरूदर्णनतय 

िकार्वाण्याः च ववद्यिु-्साधनतय रूपेर् चचाुं कुमणः । भविाां ववचारेर् 

समाचारपरावर्, मवुििसाधनावन वकमथणम ् उच्यन्िे ? अग्रे पव त्वा भवन्िः 

ज्ञातयवन्ि यि ् एिावन नामावन सञ्चारमाध्यम ः प्रयोगाथणम ् िनीिकौर्लेन 

सम्िवन्धिावन सवन्ि । अधः प्रदत्तवचर ः भवन्िः ज्ञातयवन्ि यि ् गिवर्ेर् ु

जनसञ्चारमाध्यमतय प्रयोग ेिनीिकौर्लां केन प्रकारेर् पषरवविणिम ्अवति 

िथा च अद्यावप पषरविणिे । 

प्रौद्योवगक्यः यन्रार्ाां च पषरविणनां कृत्वा एिेर्ाम ् अत्याधवुनकी-करर्ेन 

सञ्चारमाध्यमावन अवधकजन ः  प्राप्यन्िे । एिेन ध्वनौ वचरार्ाां च गरु्वत्तायाां 

पषरकरकारः भववि परन्ि ुप्रौद्योवगकी इिोऽवप अवधकां  वकवञ्चि ्करोवि । इदम ्

अतमाकां  जीवनतय ववर्ये वचन्िनतय र् लीं पषरविणयवि । उदाहरर्ाथणम ्अद्य 

अतमाकां  कृिे दरूदर्णनां ववना जीवनतय कल्पनम ् अवप कव नम ् अवति । 

दरूदर्णनतय कारर्ाि ्वयम ्ित्मानां ववश्वसमाजतय सदतयरूपेर् अनभुवामः । 

दरूदर्णने प्रदवर्णिावन वचरावर् सेटेलाइट इत्यतय िथा च केिल इत्यतय 

ववतििृतय जालतय माध्यमने अत्यन्िां सदुरूके्षरावर् यावि ् प्राप्यन्िे । एिेर्ाां 

कारर्ाि ् वयां सांसारतय अन्यभागानाां समाचारान ् मनोरञ्जक-कायणिमान ् च 

िषु्टां पारयामः । भवन्िः दरूदर्णने यावन काटूणन ् इत्येिावन पश्यवन्ि िे 

अवधकाांर्िः जापानदरे्तय अथवा सङ््यिु-राययामषेरकायाः भववन्ि । 

कस्यनचत ्नचत्रकारस्य दृष्टौ बाइबल इत्यस्य 

पूिथतिस्य पृष्ठस्य मुद्रणां कुिथि ्गुटेिबगथः । 

 

स्िपररिारस्य ज्येष्ठाि ्जिाि ्पृच्छन्तु यत ्

यदा दूरदिथिां िासीत ्तदा ते 

आकाििाणयाां नकां  िृणिनन्त स्म ? ताि ्

पृच्छन्तु यत ्भिताां के्षते्र प्रार्म्येि 

दूरदिथिां कदा आगतम ्आसीत ्? केबल-

दूरदिथिां कदा आरब् म ्? 

 

भिताां प्रनतिेिे कनत जिाः अन्तजाथलस्य 

प्रयोगां कुिथनन्त ? 

 

एतादृिािाां त्रयाणाां िस्तूिाां सूचीं कुिथन्तु 

या सांसारस्य कैनित ्अन्यैः जिैः सम्बद्धा 

अनस्त तर्ा च येषाां निषये भिन्तः 

दूरदिथिां दृष््टिा ज्ञातिन्तः?  
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अधनुा वयां चेन्नईनगरे अथवा जम्मपू्रान्िे उपववश्य अमषेरकायाां फ्लोषरडायाः 

समिुतय झञ्झावाितय वचरावर् िषु्टां र्क्नवुवन्ि । दरूदर्णनेन सांसारः 

िहुसमीपम ्िनीिः अवति ।  

सञ्चारसा िां  िम ्च  

 

जनसञ्चारसाधने प्रयिुावन वववभन्नावन कौर्लावन अत्यन्िां व्ययपरू्ाणवन 

सवन्ि। वकवञ्चि ् दरूदर्णन-तटूवडयो इवि ववर्ये वचन्ियन्ि ु यर 

समाचारवाचकः उपववर्वि। एिवतमन ् प्रकार्यन्रावर् छाया-वचरयन्रावर् 

ध्ववन-सङ््ग्राहकावन यन्रावर् सम्प्रेर्र्ाथुं सेटेलाइट इत्यादीवन सवन्ि । एिेर्ाां 

सवरे्ाां मलू्यम ्अत्यवधकम ्अवति ।  

समाचरकके्ष केवलां समाचारवाचकाय एव विेनां न दीयिे अपरञ्च िहवः 

जनाः सवन्ि ये प्रसारर् ेसहायकाः भववन्ि । एिवतमन ्िे जनाः सवम्मवलिाः 

भववन्ि ये छाया-वचरयन्रतय प्रकार्तय च व्यवतथाां कुवणवन्ि । यथा भववभः 

पव िम ् अवति जनसांचारमाध्यमावन न रन्ियेर् पषरविणनर्ीलावन भववन्ि । 

अिः नवीनिम-प्रौद्योवगकीः उपलब्धमु ् अवप िहुधनतय व्ययः भववि । 

एिेर्ाां व्ययानाां कारर्िः जनसांचारमाध्यमानाां कृिे तवकायुं किुुं प्रभिूतय 

धनतय िवश्यकिा भववि । पषरर्ामिः अवधकाांर्-दरूदर्णन-प्रर्ावलकाः 

समाचारपरावर् च कतयवचि ् महिः व्यापाषरक-प्रविष्ठानतय भागभिूाः 

भववन्ि । 

जनसञ्चार-माध्यमावन न रन्ियेर् धनाजणनाथुं वववभन्नानाम ्उपायानाां ववर्ये 

वचन्ियवन्ि । एकः उपायः यतय माध्यमने जनसञ्चारमाध्यमावन धनाजणनां 

कुवणवन्ि िदवति वववभन्नानाां वतिनूाां ववज्ञापनम ्। यथा - कारयानानाां वस्त्रार्ाां 

चलदरू-भार्-यन्रादीनाां च । भववभः अवधानां दत्तां तयाि ् यि ् तववप्रयिमां 

दरूदर्णन-कायणिमां पश्यन्िः भवन्िः एिादृर्ानाां अनेकेर्ाां वतिूनाां ववज्ञापनावन 

पव िुां िाध्याः भववन्ि । दरूदर्णने विकेटिीडाां पश्यन्िः अवप प्रत्येकम ्ओवर 

इवि पश्चाि ्पनुः पनुः िावन एव ववज्ञापनावन दश्यणन्िे । अनेन प्रकारेर् प्रायः  

पनुः पनुः भवन्िः िावन ववज्ञापनावन िावन वचरावर् एव पश्यवन्ि । यथा 

भवन्िः अवग्रमेर् ु अध्यायेर् ु पव करयवन्ि ववज्ञापनानाां पौनःपनु्येन िववृत्तः 

अनया िर्या वियिे यि ्भवन्िः िवहः गत्वा ववज्ञावपिां वतिु िेकरयवन्ि । 

1940 तमे दिके निदु्यत-्मुद्रणयन्ते्र आगते 

सनत पत्रकाररतायाः के्षते्र नकनञ्चत ्महत ्

पररितथिां आगतम।् 

 

स्िस्य नप्रयस्य दूरदिथि-कायथक्रमस्य काले 

निज्ञानपतािाां त्रयाणाां िस्तूिाां सचूीं निमाथन्तु। 

नकनञ्चत ् समाचारपत्रां गृह्णन्तु तनस्मि ् प्रदत्तािाां 

निज्ञापिािाां सङ्खयाां गणयन्तु।केचि जिाः 

कर्यनन्त यत ् समाचारपते्रषु प्रभतूानि 

निज्ञापिानि भिनन्त? नकां  भिन्तः नचन्तयनन्त 

यत ्इदां तथ्यां समीचीिम ्अनस्त? यनद आम ्तनहथ 

नकमर्थम?्  

 

(इदां यन्त्रां टेलीिाइजर इनत दूरदिथिस्य प्रारनम्भकां  रूपम ्

आसीत ् । स्िस्य एतस्य आनिष्कारस्य पुरतः उपनिष्टः 

अनस्त –जॉि-एल-बैर्थमहोदयः। एतेि यन्ते्रण सः रायल-

प्रनिक्षणकेन्द्रस्य समक्षां स्िस्य आनिष्कारस्य प्रदिथिां 

कृतिाि।् 
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एकस्याां समाचार-प्रणानलकायाां दिनिमेषारं् निज्ञापिस्य मूल्यां तस्य लोकनप्रयतायाः आ ारेण 

५०० रूप्यकेभ्यः  8000 रूप्यकानण इनत याित ्भिनत । 

सञ्चारमाध्यमां लोकतन्त्रां च 

लोकिन्रे दरे्तय सांसारतय च ववर्ये  समाचारदानतय िथा च िर 

जायमानास ु घटनास ु चचाणयाः कृिे सञ्चारमाध्यमानाां भवूमका अिीव 

महत्त्वपरू्ाण अवति । उदाहरर्ाथुं सञ्चारमाध्यम ः नागषरकाः ज्ञािुां र्क्नवुवन्ि 

यि ्सवणकारः केन प्रकारेर् कायुं करोवि । यवद जनाः इच्छेयःु िवहण एिेर्ाां 

समाचारपरार्ाम ् िधारेर् ववरुद्ां वियान्वयनम ् अवप किुुं र्क्नवुवन्ि । 

एिि ् कायुं िे सम्िवन्धिाय मवन्रर् े परां वलवित्वा सावणजवनकां  ववरोध-

प्रदर्णनम ् ियोयय हतिाक्षर-अवभयानावदकां  चालवयत्वा च सवणकारां पनुः 

ितय कायणिमतय ववर्ये ववचारां किुणम ्िग्रहां कुवणवन्ि तम । 

सचूनादानतय सम्िन्ध े सञ्चारमाध्यमतय महत्त्वपरू्ुं दावयत्वां दृष््टवा इदम ्

िवश्यकम ् अवति यि ् ज्ञानां सन्िवुलिां तयाि ् । िगच्छन्ि ु अवग्रम े पषृ्ठे 

प्रदत्ततय कतयवचि ् समाचारतय द्वयोः वववभन्नरूपयोः ववर्ये पव त्वा 

जानीमः यि ्सांिवुलि-सञ्चार-माध्यमतय कः अवभप्रायः अवति ? 
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न्यूज-आफ-इनणर्या इत्यस्य समाखया 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वातिववकिायाां ि ु इदम ्अवति यि ्यवद भवन्िः एिेर् ु केवलां एकां  समाचारपरां 

पव करयवन्ि िवहण ि ुववर्यतय एकम ्एव पक्षां ज्ञातयवन्ि । यवद भवन्िः न्यनू-िफ-

इवण्डया इवि अपव करयन ् िवहण ववरोवधनाां वािाणः वथृाप्रलापः इवि भवन्िः 

अन्वभववकरयन ् । िेर्ाां यािायाि-व्यवतथायाां िाधाजननां िथा च तव-उद्योगभे्यः 

नगरे प्रदरू्र्तय ववतिारकरर्म ् इत्यनेन भविाां मनवस  िेर्ाां ववर्ये ववपरीि-

अवधारर्ायाः अङ््कनां कृिां तयाि ्। अपरवतमन ्पके्ष यवद भववभः इवण्डया-डेली 

इवि समाचारपरां पव िां तयाि ्िदा भवन्िः अज्ञातयन ्यि् उद्योगरे् ुवपवहिेर् ुसत्सु 

िहवः जनाः तववतृ्तःे साधनिः ववञ्चिाः भववकरयवन्ि यिोवह पनुवाणसतय प्रयासाः 

अपयाणप्ताः सवन्ि । एियोः द्वयोः वववरर्योः वकवञ्चद ्अवप सन्िवुलिां नावति  । 

सन्िवुलिा समाख्या सा भववि  यतयाां कवतमन ्अवप ववर्ये प्रत्येकां  दृवष्टकोर्ने 

प्रदूषणकारकेषु उद्योगेषु िज्रपातः। निरोन नभः 

राजमागथनिरो ः, यातायातः निरुद्धः 

रान का-मनलकः । आई.एि.एि 

उद्योग-स्िानमिाां श्रनमकाणाां च निरो ेि अद्य िगरस्य 

गनतनि यः निरुद्धाः । राजमागेषु िाहिािाां नििाल-

सम्मदथः ितथते तस्मात ् कारणात ् जिाः यर्ाकालां स्ि-

कायाथलयां ि प्राप्तिन्तः ।  उद्योगस्िानमिः तर्ा च श्रनमकाः 

सिथकारस्य प्रदूषण-कारकाणाां घट्टािाां नप ािां स्यात ् इनत 

निणथयस्य निरो ां कुिथनन्त । यद्यनप सिथकारेण एषः निणथयः 

िीघ्रतायाां स्िीकृतः परन्तु निरोन िः नचरकालाद् जािनन्त 

स्म यत ् तेषाां घट्टाः अन नियमािुसारां ि सनन्त । एतेषाां 

घट्टािाां नप ािात ् िगरे प्रदूषणस्य स्तरः  बहुन्यूिः 

भनिष्यनत  । िगरस्य गणयमान्यः िागररकः श्रीजैिः 

उक्तिाि ् अस्माकां  िगरां भारतस्य िूतिस्य व्यिसानयक-

केन्द्रस्य रूपेण स्र्ानपतः भिनत । एतेि सह इदम ् अनप 

आिश्यकम ् अनस्त यत ् िगरां स्िच्छां हररनतमायुक्तां  च 

नतषे्ठत ्  । प्रदूषणकारकाः उद्योगाः अपसाररताः भिेयुः। 

निरो प्रदिथिस्य स्र्ािे उद्योगस्िानमिः श्रनमकाः च यनद 

पुिस्स्र्ापिस्य प्रस्तािां स्िीकुयुथः तदा एतत ्सम्यक् स्यात ्।  

इण्डियािेली इत्यस्य अनुसारं समाख्या 

उद्योगेषु ण्िण्ितेषु सत्सु मिा-अशाण््तिः 

िेली-्यूज-सण्विस 

नगरतय िवासीय-के्षरेर् ु लक्षम ् उद्योगाः वपवहिाः 

भववन्ि िवहण कावचि ् गभीरायाः समतयायाः रूपां धिुुं 

र्क्नवुवन्ि । सोमवासरे सहस्रम ् उद्योगतवावमनः 

श्रवमकाः च उद्योग-वपधानानाां क ोरां ववरोधां प्रदर्णवयिुां 

राजमागाणन ् िगिवन्िः । िे उिवन्िः यि ् एितमाि् 

िेर्ाां ववृत्तः नष्टा भववकरयवि जीवनवनवणहर्ां न भववकरयवि । 

िेर्ाां कथनम ् िसीि ् यि ् दोर्ः नगरवनगमतय अवति 

यिोवह सः िवासीयके्षरेर् ु न रन्ियेर् निूनान ् उद्योगान् 

सांतथापवयिुां प्रमार्परम ् अददाि ् । िे एिद ् अवप 

उिवन्िः यि ् िेर्ाां पनुततथापनाय पयाणप्ताः प्रयत्नाः न 

कृिाः।  उद्योगतवावमनः श्रवमकाः च उद्योगवपधान-

सम्िन्धे कृिे ववरोधे नगरे एकतय वदनतय ‘वपधानां’ 

प्रतिावविवन्िः । कतयवचि ् उद्योगतय तवावमना 

श्रीर्मणर्ा उिम ् यि ् सवणकारः कथयवि यि ् सः 

अतमाकां  पनुततथापनाय िहूवन कायाणवर् कृिवान ्परन्ि ु

यादृर्ावन क्षेरावर् सः अतमाकां  कृिे यच्छवि िर कतय 

अवप प्रकारतय सवुवधाः न सवन्ि िथा च ववगिेर् ुपञ्च-

वर्ेर् ुिर कवश्चि ्अवप ववकासकायुं न जािम ्अवति । 

नकां  द्वयोः समाचारपत्रयोः प्रदत्तम ्उपयुथक्तां  

नििरणां समािम ्अनस्त ? भिताां निचारेण 

एतनस्मि ्काः काः समािताः सनन्त तर्ा 

च के के भेदाः सनन्त । 

यनद भिन्तः न्यूज-आफ-इनणर्या 

इत्यनस्मि ् प्रदत्तां नििरणां पनिष्यनन्त तनहथ 

एतस्याः समस्यायाः निषये नकां  

नचन्तनयष्यनन्त ?  
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चचाण वियिे पनुरवप पा काः तवयां िवतमन ् ववर्ये ववचाराः किुुं तविन्राः 

भववन्ि ।  

सन्िवुलिायाः समाख्यायाः लेिनां सञ्चारमाध्यमानाां तविन्रिायाः िवश्रिां 

भववि । तविन्र-सञ्चार-माध्यम ः  िात्पयणम ् इदम ् अवति यि ् ि ः 

प्रदत्तसमाचारान ् कश्चन अवप न वनयन्रयेि न च प्रभावयेि् । समाचारतय 

वववरर्दाने कवश्चि ् अवप िान् न वनवदणर्िे ् यि ् िेर् ु वकां  सवम्मवलिां तयाि् 

अवप च वकां  न भविे ्। लोकिन्रे तविन्र-सञ्चारमाध्यमानाां भवनम ्अत्यन्िां 

महत्त्वपरू्णम ्अवति । यथा भववभः उपषर पव िम ्। 

सञ्चारमाध्यम ः प्रदत्तायाः सचूनायाः िधारेर् एव वयां नागषरकार्ाां रूपेर् 

वियान्वयनां कुवणवन्ि अिः इदम ्िवश्यकम ्अवति यि ्सचूना ववश्वसनीया 

िटतथा च तयाि ्।  

                 

 

दूरदिथिम ्अस्मानभः सह नकां  करोनत तर्ा च ियां दूरदिथिेि सह नकां  कतंु िक्िुमः? 

बहुषु गृहेषु अन काांिसमये दूरदिथिम ्एि चलनत । अस्माकां  पररतः नस्र्तस्य सांसारस्य निषये अस्माकां  बहिः 

निचाराः यत ्नकमनप ियां दूरदिथिे पश्यामः तेि एि निमीयन्ते । एतत ्सांसारां द्रषु्टां नकनञ्चत ्िातायिम ्इि ितथते। 

भिताां निचारेण एतत ्अस्माि ् कर्ां प्रभाियनत ? दूरदिथिे अिेकनि ाः कायथक्रमाः सनन्त, यर्ा- ‘श्वस्रू अनप 

क्िनचत ्ि ू आसीत’् सदृिाः पाररिाररक ारािानहकाः, क्रीर्ाकायथक्रमाः  यर्ा - कोनटपनतः कः भनिष्यनत, 

िास्तनिकजीििां दिथनयतुां यर्ा यर्ा नबग-बॉस इनत, समाचारः, क्रीर्ाः, काटूथि इत्यादयः। प्रत्येकां  कायथक्रमस्य  

 

आदौ मध्ये अन्ते च निज्ञापिानि भिनन्त यतोनह दूरदिथिस्य कालः महाघथः भिनत । अतः केिलां ते एि 

कायथक्रमाः प्रस्तूयन्ते ये अन कान काि ् दिथकाि ्आकषेयुः। भिताां निचारेण  एतादृिाः के के कायथक्रमाः 

भनितुां िक्िुिनन्त ? तेषाां तथ्यािाां निषये नचन्तयन्तु ये दश्यथन्ते अर्िा ये ि दश्यथन्ते । अस्मभ्यां  िाढ्यािाां निषये 

अन कां  दश्यथते अर्िा नि थिािाां निषये? 

 

नकां  भिन्तः इत्र्ां नचन्तयनन्त यत ्कस्यनचत ्

निषयस्य उभयोः पक्षयोः ज्ञािां 

महत्त्िपूणथम ्अनस्त ? नकमर्थम ्? 

नचन्तयन्तु, यत ् भिन्तः कस्यनचत ्

समाचारपत्रस्य पत्रकाराः सनन्त अ ुिा 

भिन्तः उपयुथक्तयोः द्वयोः नििरणयोः 

एकाां सन्तुनलताां  समाखयाां सज्जीकुिथन्तु । 

 



78 
 

िथ्यां ि ु इदम ् अवति यि ् सञ्चारमाध्यमावन तविन्रावर् न सवन्ि । एितय  

मखु्यिः कारर्द्वयम ्अवति । प्रथमां कारर्म ्अवति सवणकारतय िेर् ुवनयन्रर्म ्। 

यदा सवणकारः समाचारपरतय कवञ्चि ् अांर्ां, चलवचरतय वकवञ्चि ् दृश्यम ्

अथवा गीितय कावञ्चि ्अवभव्यविां  जनसमदुायां यावि ्प्राप्तेः पवूुं प्रवििवन्धिां 

करोवि िदा एिि् सेंसरवर्प इवि उच्यिे । भारितय इविहासे एिादृर्ः कालः 

अवप िगिः अवति यदा सवणकारः सञ्चार-माध्यमानाम ् उपषर सेंसर इवि 

तथावपिवान ्  । एिवतमन ्ववपरीिः कालः -१९७५-७७ इवि यावि ्अथाणि ्इवि 

अवधेः िपािकालः िसीि ्।  

सवणकारः यद्यवप चलवचरार्ाम ्उपषर ि ुन रन्ियेर् वनरीक्षर्दलां तथापयवि परन्ि ु

सः सञ्चारमाध्यम ः दवर्णिेर् ु समाचारेर् ुसवणथा एिादृर्ां न करोवि । सवणकारेर् 

वनरीक्षर्सवमिौ असत्याम ् अवप अद्यत्व े अवधकाांर् समाचारपरावर् सन्िवुलिां 

वववरर्ां दािुम ् असफलाः भववन्ि । एितय कारर्ावन िहुजवटलावन सवन्ि । 

सञ्चारमाध्यमानाां ववर्ये र्ोधकितणर्ाां जनानाां कथनम ्अवति यि ्इत्थम ्एिदथणम ्

अवति यिोवह सञ्चारमाध्यमरे् ु व्यापाषरक-प्रविष्ठानानाां वनयन्रर्म ् अवति। 

कदावचि ्कतयवचि ् वववरर्तय एकवतमन ्पके्ष एव ध्यानाकर्णर्म ्एिेर्ाां वहिाय 

भववि । सञ्चार-माध्यमानाां कृिे वनरन्िरां धनतय िवश्यकिा भववि ितय कृिे 

ववज्ञापनेर् ु िश्रयर्ां भववि एितमाि ् कारर्ाि ् िेर्ाां जनानाां ववरोधे प्रकार्नां 

कव नां भववि  ये ववज्ञापनावन यच्छवन्ि । अिः व्यापारेर् गहनसम्िद्िायाः 

कारर्ाि ्अधनुा सञ्चार-माध्यमावन तविन्रावर् इवि न विुां  र्क्यिे । 

एिदविषरच्य सञ्चारमाध्यमावन कतयवचि ्ववर्यतय वववर्ष्ट ेपके्ष एिदथणम ्अवप 

अवधानां केवन्ििां कुवणवन्ि यिोवह िे ववश्वसवन्ि यि ् एितमाि् वववरर्ां रुवचकरां 

भववकरयवि । अनेन एव प्रकारेर् यवद िे कवतमांवश्चि् ववर्ये जनसमथणनां ववधणिुम ्

इच्छवन्ि िदा अवप ववर्यतय एकवतमन ्पके्ष एव ध्यानां केवन्ििां कुवणवन्ि । 

स्िरूपस्य नि ाथरणम ्

कास ु घटनास ु ध्यानां केवन्ििां तयाि ् एिेर् ु अवप सञ्चार-माध्यमानाां महत्त्वपूर्ुं 

तथानम ्अवति िथा च एितय एव िधारेर् िे वनवश्चिां कुवणवन्ि यि ्वकां  समाचारे 

दयेावन सवन्ि । उदाहरर्ाथुं भविाां ववद्यालयतय वावर्णकोत्सवतय समाचारः प्रायः 

समाचारे दयेां न भववकरयवि परन्ि ु यवद कवश्चि ् सपु्रवसद्ः अवभनेिा िवतमन् 

कायणिम े मखु्य-अविवथरूपेर् िमवन्रिः भवेि ् िवहण सञ्चारमाध्यमावन एिाां 

सचूनाां समाचारे सवम्मवलिां किुुं र्क्नवुवन्ि केर्वुचि ्वववर्ष्टरे् ुववर्येर् ुअवधानां 

केवन्ििां कृत्वा 
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   सञ्चारमाध्यमम ् अतमाकां  ववचारान ् भावनाः कायाणवर् च 

प्रभावयवि िथा च अतमाकम ् अवधानां, िान ् ववर्यान ् प्रवि 

िकर्णयवि । अतमाकां  जीवने महत्त्वपरू्ण-प्रभाव-करर्ाि ्अवप च 

अतमाकां  ववचारार्ाां वनमाणर् ेमखु्यतथानतय वनवणहर्-कारर्ाि् एव 

प्रायः इदम ् उच्यिे यि ् सञ्चार-माध्यमावन एव अतमाकां  

जीवनतवरूपां वनधाणरयवन्ि । 

अद्यिने काले एव सञ्चारमाध्यमावन कोला-पेयेर् ुकीटनार्कानाां 

तिरः हानेः तिरां यावि ् ववधणिम ् अवति इवि ववर्ये अतमाकम ्

अवधानम ् िकवर्णिम ् । िे कीटनार्काः अत्यवधक-मारायाम ्

एिेर् ुपेयेर् ुसवन्ि इवि समाख्याां प्रकावर्िवन्िः िथा च  

एवम ् अतमान ् कोला-पेयानाम ् अन्िारावकरिय-गरु्वत्तायाः सरुक्षा-

मापदण्डानाम ् अनसुारां वनयवमिरूपेर् वनयवन्रि-करर्तय 

िवश्यकिा अनुभावविा । िे सवणकारतय अवभभवतय अनन्िरम ्

वनभणयिया घोर्र्ाां कृिवन्िः यि ्कोलापानां सरुवक्षिां न अवति । 

एिादृर्ां वनृ्िान्िां प्रतियू सञ्चारमाध्यमावन वनवश्चिरूपेर् अतमाकां  

ध्यानम ्एिादृर् े ववर्ये केवन्ििम ् कृिां िथाववधः प्रयासः च कृिः 

यवतमन ्यवद िेर्ाां समाख्या न तयाि ्िवहण अतमाकां  ध्यानम ्अवप 

िर न गच्छेि ्। 

िहुधा एिादृश्यः घटनाः भववन्ि यदा सञ्चार-माध्यमावन िेर् ु

ववर्येर् ुअतमाकम ्अवधानम ्िकर्णवयिमु ्ववफलावन भववन्ि ये 

अतमाकां  जीवनतय कृिे महत्त्वपरू्ाणः भववन्ि । उदाहरर्ाथुं 

पेयजलम ् अतमाकां  दरे्तय कावचि ् महिी समतया अवति । 

प्रविवर्ुं सहस्रावधकाः जनाः कष्टावन सहन्िे अवप च वियन्िे यिोवह 

िे पािुां सरुवक्षिां जलां न लभन्िे, िथावप वयम ् एिवतमन ् ववर्ये 

सञ्चारमाध्यमावन अल्पिया एव चचाुं कुवणवन्ि, पश्यामः। 

केनवचि ् सवुवख्यािेन भारिीयपरकारेर् वलवििां यि ् कथां वस्त्र-

सयजाकाराः फ र्न-सप्ताह े धवनकानाां समके्ष निूनावन वस्त्रावर् 

प्रदश्यण सवरे्ाां समाचारपरार्ाां मिुपषृ्ठेर् ु तथानां प्राप्तवन्िः परन्ि ु

िवतमन ्एव सप्ताह ेममु्िई-नगरे अनेकाः कुटीराः वनपावििाः परन्ि ु

केनावप समाचारपरेर् एिवतमन् ववर्ये अवधानां न कृिम ्। 

सञ्चारमाध्यमैः निषयस्य नि ाथरणकाले 

कुटीराणाां स्र्ािे फैििसप्ताहस्य समाचार-

प्रकाििस्य कः पररणामः जायते? 

नकां  भिन्तः कनञ्चत ् तादृिां निषयां जािनन्त यः 

भिताां दृष््टया एतस्मात ् कारणात ् महत्त्िपूणथः ि 

आसीत ् यतोनह सञ्चारमाध्यमैः सः ि दनिथतः 

असीत ्? 
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स्थानीय-सञ्चार-माध्यमम ्

यत ्सञ्चार-माध्यमानि तेष ुलघुषु लघुषु निषयेषु रुनचां नि ास्यनन्त येषाां सा ारणजिैः तर्ा च तेषाां 

जीििेि सह सम्बन् ः अनस्त, इदां ज्ञात्िा अिेके स्र्ािीयसमूहाः स्ियां स्िस्य सञ्चारमाध्यमस्य प्रारम्भां 

कुिथनन्त अर्िा प्रारब् िन्तः । बहिः जिाः सामूनहक-आकाििाणया कृषकेभ्यः निनभन्िािाां सस्यािाां 

मूल्यािाां निषये ज्ञापयनन्त तर्ा च तेभ्यः बीजस्य उिथरकाणाां च निषये परामिं यच्छनन्त । केचि अन्ये 

जिाः अनतन्यूिमूल्येि अनप च सरलतया उपलभ्यमािानि छायानचत्र-यन्त्रानण स्िीकृत्य तेषाां प्रयोगां 

च कृत्िा  निनभन्िािाां नि थिसमाजािाां िास्तनिकजीििस्य नस्र्तीः आ ृत्य र्ाक्यूमेंट्री-चलनचत्रां 

निमाथनन्त तर्ा च कदानचत ्तु एतेषाां नि थिजिािाां कृते चलनचत्र-निमाथणस्य प्रनिक्षणां यच्छनन्त तर्ा च 

छायानचत्र-यन्त्रस्य  कौिलस्य च प्रनिक्षणम ्अनप यच्छनन्त ।  

अपरम ् उदाहरणां खबर-लहररया-िामकस्य कस्यनचत ् समाचारपत्रस्य अनस्त यत ् उत्तरप्रदेिस्य 

नचत्रकूट-जिपदस्य अष्टानभः दनलतमनहलानभः प्रत्येकां  पञ्चदि नदिेषु एकदा प्रकाश्यते । स्र्ािीय-

बुन्देली-भाषायाां नलनखते अष्टपृष्ठात्मके अनस्मि ् समाचारपते्र दनलतसम्बद्धाः निषयाः, स्त्ीः प्रनत 

नहांसा तर्ा च राजिैनतकभ्रष्टाचारसम्बद्धा  समाखया भिनत ।  एतस्य समाचारपत्रस्य पािकाः सनन्त - 

कृषकाः आपनणकाः पञ्चायतस्य सदस्याः निद्यालयस्य निक्षकाः तर्ा च ताः मनहलाः याः अ ुिा 

सदै्यि अक्षरज्ञािां कृतित्यः सनन्त ।  
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प्रजािन्रतय नागषरकतय रूपेर् अतमाकां  जीवने सञ्चार-माध्यमावन 

अिीव  महत्त्वपूर्ुं तथानां वनवणहवन्ि यिोवह सञ्चार-माध्यम ः एव 

वयां सवणकारतय काययः सम्िवन्धिानाां िथ्यानाां ववर्ये र्रृ्मुः 

सञ्चारमाध्यमावन वनवश्चिां कुवणवन्ि यि ्केर् ुववर्येर् ुध्यानां केवन्ििां 

तयाि ्िथा च अनेन प्रकारेर् िावन मखु्यववर्यतय वनश्चयां कुवणवन्ि । 

यवद कदावचि ् सवणकारः इच्छेि ् िवहण सञ्चारमाध्यमां कतयावश्चि ्

घटनायाः समाचारां प्रकार्नाद ्वारवयिुां र्क्नोवि । िदवे सेंसरवर्प 

इवि उच्यिे । अद्यत्व े सञ्चारमाध्यमतय व्यापारतय च परतपरां 

घवनष्ठसम्िन्धतय कारर्ाि ् प्रायः सन्िवुलिायाः समाख्यायाः 

प्रकार्पथे िगमनां कव नां तयाि ्। एिि ्दृवष्टपथे वनधाय अतमाकां  

कृिे जागरूकिा महत्त्वपरू्ाण अवति यि ् समाचारेभ्यः प्राप्ता 

िथ्यात्मकसचूना अवप प्रायः परू्ाण न भववि िथा च एकपक्षीया 

भवविुां र्क्नोवि । अिः अतमावभः समाचारतय ववशे्लर्र्तय कृिे 

वनम्नवलवििाः प्रश्नाः प्रष्टव्याः - एिया समाख्यया अहां कीदृर्ीं 

सचूनाां प्राप्तुां र्क्नोवम ? कीदृर्ी िवश्यकसचूना न दीयिे ? अयां 

लेिः कतय दृवष्टकोर्ने वलवििः अवति ? कतय दृवष्टकोर्ः त्यिः 

अवति िथा च वकमथणम ्? 

 

 

 

 

पृर्क् पृर्क् पािकािाां रुनचां दृष््टिा मुद्रणस्य माध्यमानि 

अिेकप्रकारकाणाां सचूिािाम ्उपलनब् ां कारयनन्त । 
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१.   प्रजातन्ते्र सञ्चारमाध्यमानि केि प्रकारेण महत्त्िपूणं स्र्ािां 

नििथहनन्त? 

२.  नकां  भिन्तः एतस्य रेखानचत्रस्य कृते नकनञ्चत ्िीषथकां  दातुां 

िक्िुिनन्त ? एतेि रेखानचते्रण भिन्तः           

सञ्चारमाध्यमस्य तर्ा च महाव्यापारस्य मध्ये परस्परां 

सम्बन् स्य निषये नकम ्अिगच्छनन्त ? 

३.  भिन्तः पनितिन्तः सनन्त यत ् सञ्चारमाध्यमानि केि 

प्रकारेण चचाथनिषयां कल्पयनन्त । एतेषाां प्रजातन्ते्र कीदृिः 

प्रभािः आपतनत ? स्िनिचाराणाां पके्ष उदाहरणद्वयां 

यच्छन्तु  ।  

 ४  कक्षा-पररयोजिायाः रूपेण समाचारेषु नकनञ्चत ् एकां  

िीषथकां  नचत्िा तनस्मि ्ध्यािां केनन्द्रतां कुिथन्तु तर्ा च अन्य-

समाचारपते्रषु तत्सम्बद्धनििरणां नचन्िन्तु । दूरदिथि-

समाचारेषु अनप एतनस्मि ्निषये प्रसाररताां सामग्रीं पश्यन्तु । 

द्वयोः समाचारपत्रयोः नििरणस्य तुलिाां कृत्िा तेष ु

समाितायाः तर्ा च नभन्ितायाः समाखयाां नलखन्तु । 

निम्िनलनखतस्य प्रश्नस्य पृच्छा अनप सहानयका भनितुां 

िक्िोनत - 

क) अनस्मि ्लेखे का सूचिा दीयते ? 

ख) कीदृिी सूचिा एतनस्मि ्पररत्यक्ता अनस्त ? 

ग) अयां लेखः कस्य दृनष्टकोणेि नलनखतः अनस्त ? 

घ) कस्य दृनष्टकोणः अत्र त्यक्तः अनस्त तर्ा च नकमर्थम ्? 

  

अभ्यासः 

शब्द-सङ्कलनम ्

प्रकाण्शतिः – एतस्य तात्पयं समाचार-समाखयानभः लेखैः साक्षात्कारैः नििरणानदनभः च अनस्त यानि 

समाचारपते्रषु  पनत्रकासु पुस्तकेषु च प्रकाश्यन्ते यस्मात ्बहिः जिाः तत ्पनितुां िक्िुयुः। 

सेंसरण्शि इण्त(ण्नय्रणम)् -  एतस्य  तात्पयं सिथकारस्य तया िक्त्या अर्िा अन कारेण अनस्त यस्य 

अन्तगथतां सिथकारः केषानञ्चत ्नििरणािाां प्रकाििे अर्िा प्रदिथिे प्रनतबन् ां कतंु िक्िोनत । 

प्रसारणम-् एतनस्मि ्पािे एतस्य िब्दस्य प्रयोगः दूरदिथिस्य अर्िा आकाििाणयाः कायथक्रमाणाां सम्बन् े 

अभित ्ये व्यापकके्षते्रषु पे्रष्यन्ते । 

साविजण्नकण्वरोधिः – अत्र नििालायाां सङ्खयायाां जिाः एकत्रीभूय कनस्मांनित ् निषये मुक्ततया स्िकीयां 

निरो ां प्रकटयनन्त । अयां प्रायः प्रदिथिां कृत्िा हस्ताक्षर-अनभयाि-द्वारा तर्ा च राजमागाथि ् अिरुद्ध्य 

नक्रयते । 


