पाठ-२७(ब)
जनसंचारमाध्यमः
सारान्शः
येन माध्यमेन जनसामान्यं प्रति तितिधसमाचाराणां
सन्दे शानां िार्त्ाा नां च सम्प्रेषणं भिति सः एि
जनसंचारमाध्यमः कथ्यिे ।
जनसंचारमाध्यमाः स्थूलिया तिधा तिभक्तं शक्यिे।
(क) मतद्रणमाध्यमः
(ख) िैद्यतदान्विकमाध्यमः
(क) मुद्रण- माध्यमः जनस चारस्य मतद्रणमाध्यमेषत तितिधः पत्रपतत्रकाः
भिन्वि । संस्कृिभाषायां शिातधकाः पत्रपतत्रका
प्रकाश्यिे ।
(ख) वैद्युदान्विकमाध्यमः
जनस चारस्य िैद्यतदान्विकमाध्यमः तितिधः भिति ।
(1) श्रव्यमाध्यमः (ऑडियो मीडिया)
(2) दृश्यश्रव्यमाध्यमः च (ऑडियो डवजुअल
मीडिया)
(1)श्रव्यमाध्यमः जनसंचारस्य श्रव्यमाध्यमेषत सिाा तधक प्रमतखिा
आकाशिाण्ाः अन्वि। अनेकतिधाः संस्कृिकायाक्रमाः प्रसायािे ।
(2)दृश्यश्रव्यमाध्यमः जनस चारस्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेषत सिाा तधका पतरािनी
प्रणातलका कायाक्रमिातिका िा (channel)
'दू रदशानं' ििािे।
दू रदशशनस्य प्रणाडलकाः सम्प्रति दू रदशानस्यातप, अनेकाः प्रणातलकाः सन्विडी.डी. न्यूज, डी.डी स्पोर््ा स, डी.डी ज्ञानभरिी।आसत
डी.डी. न्यूज, डीडी ज्ञानदशानम् इत्यनयोः ियोः
प्रणातलकयोः संस्कृिकायाक्रमाणां तनयिं प्रसारणं
भिति ।
आकाशवाणी- दू रदशशनयोः वार्ाश-स्रोर्ांडसजनसंचारस्य सिेषामतप माध्यमानां िार्त्ाा नां स्रोिां तस
प्रायेण तत्रतिधातन भिन्वि । िथा ति(क) िािाा तभकारणातन (न्यूज एजेन्सीज)
(ख) प्रशासतनकतिज्ञप्तयः (सकशु लसश आफ
गवशनमेण्ट)
(ग) स्वीयाः िािाा िराश्च (ओन
जनशडलस्ट् स/ररपोर्श सश)
आकाशवाण्ां वार्त्ाश-डनमाशणप्रडिया-

वार्त्ाशपदस्य अर्शः - तिन्दीभाषायां यि्
'समाचार',आं ग्लभाषायां 'न्यूज',िि् ति
संस्कृिभाषायां जनसंचारमाध्यमेषत 'िार्त्ाा इति पदे न
व्यपतदश्यिे ।
वार्त्ाशडनमाशणम्तितिधस्रोिेभ्यः लब्ध सूचनाभ्यः सम्पादकाः एि
िार्त्ाा तनमाा णम् कतिान्वि।
वार्त्ाशप्रसारणकक्षः िािाा प्रसारणकक्षः ित शब्दानतकूतलिो (Sound
proof),िािानतकूतलिो, सम्मतखं ध्वतन प्रापकयन्त्रै
(Mike) यतक्ः भिति।
दू रदशशने वार्त्ाश-डनमाशण–प्रडियादू रदशाने अतप प्रायः िेभ्यः एि स्रोिोभ्यः सूचनाः
प्राप्यिे येभ्यः स्रोिोभ्यः आकाशिाण्ां सूचनाः
लभ्यिे । दू रदशानस्य अनेके कायाा लयाः सन्वि । िेषत
अन्यिमः नितदल्लीस्थे 'खेलगांि' इति क्षेत्रे
'केन्द्रीयकायाक्रमतनमाा णकेन्द्रम्' (Centrl
Production Centre) नाम्ना प्रतसद्धः ।
योग्यत ां वर्धयत
दू रदशशने- संस्कृििार्त्ाा णां प्रथमं प्रसारणं 1994 िमे
िषे अगिमासे एकतिंशे तदिसे श्रािणीपूतणामािसरे
रतििासरे अभिि्। ििः प्रभृति प्रतिरतििासरम्
एिद् दशकलाितधकं संस्कृििार्त्ाा िृर्त्म्
अष्टिषापयािं तनयतमिरूपेण अपराह्णे प्रसाररिम्
अभिि्। 2002 िमे िषे अगिमासस्य
िातिंशतदिसाि् शतक्रिासराि् दू रदशानिः
संस्कृििार्त्ाा नां दै तनकं पञ्चकालाितधप्रसारणं
प्रारब्धम्। एिि् प्रसारणं प्रािः काले दश-िादनाद्
आरभिे स्म । परं सम्प्रति दू रदशाने
संस्कृििार्त्ाा प्रसारणं प्रत्यिं प्रािः 6.55–7.00 िादनं
यािद् भिति । इदानीम् एिि् संस्कृििार्त्ाा प्रसारणं
दू रदशानस्य 'डी.डी.न्यूज' प्रणातलकािः प्रसायािे ।
आकाशवाण्ां-संस्कृिभाषायां िार्त्ाानाम् आद्यं
िाचनं भारिदे शे आकाशिाणीिः 1974 िमे िषे
जूनमासे तत्रंशि् िमे तदनाङ्के प्रािः नििादने अभिि्
। एिद् िाचनं सततश्रयः तिजयतश्रयः स्वरै ः अनततििम् ।
अत्र ज्ञेयं ििािे यद् इिः पूिामतप जमानीदे शस्य
श्रव्यप्रसारण माध्यमकेन्द्राि् संस्कृिभाषायां
साप्तातिकं िार्त्ाा प्रसारणं भिति स्म। सम्प्रति
आकाशिाण्ाः तदल्लीकेन्द्राि् संस्कृििार्त्ाा ः प्रतितदनं
तििारं प्रसाररिाः
भिन्वि ।प्रार्ः - 6:55-7:00 वादने
सायम्-6:10–6:15 वादने

आवश्यकोSयां ज्ञ नम्

अधर्क ङ्क न म् अर्धनां कथां भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कठठन शब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अठिकाठिक अध्याये संदठभित ठवषयाणां
अध्ययनं कतिव्यम्।

स्व मूल्य ङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावं स्व शब्दद ैः वणियत ।
• अध्याये आगतानां व्याकरण ठिन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

