पाठ- २९(ब)
पत्रिकायााः प्रारूपम्
सारान्शः
संस्कृतस्य पत्रकारिताक्षेत्रम् अतततिशालम् । दु ललभााः
एि संस्कृतभाषायां कायलकताल िाः । अताः
संस्कृतपत्रकारिताम् अतिकृत्य यतद अपेतक्षतम्
आिािभूतं ज्ञानं प्राप्यते ततहल जीिने व्यिसायस्य
अनेके स्वर्ाल िसिााः उपलब्ााः भतिष्यन्ति ।
पतत्रकायााः पत्रस्य िा आकषलर्ं तित्रैिेि ििलते ।
तित्रातर् यतद समुतित– शीषलकैाः युक्तातन भिन्ति
ततहल तातन झतितत पाठकस्य मनाः आकषलन्ति ।
सम्पादकमण्डलस्य त्रिमााणम्एकाः प्रमुखाः सम्पादकाः भितत । केिन
तिषयपिामशलकााः भिन्ति । कश्चन प्रबंिकाः
िनव्यिस्थातदकं कायं किोतत । अताः सिलप्रथमं
सम्पादकमण्डलस्य तनमाल र्ं किर्ीयम्।
पत्रिकायााः िामाङ्किम्पतत्रकायााः नाम्नाः पुतलस आयुक्तस्य आलेखे
पंजीकिर्म् आिश्यकम् । यतद नाम्नाः पंजीकिर्ं न
भतिष्यतत ततहल तक भतिष्यतत? तदा तु
िैिातनकरूपेर् दण्डनीयाः ि अपिािाः भितत ।
पत्रिकायााः अवत्रित्रििाारणम्तदनपतत्रका अन्ति िा मातसकी, द्वै मातसकी,
त्रैमातसकी िा, तदथं पूिलमेि तनश्चयाः किर्ीयाः ।
पत्रिकायााः आकारत्रििाारणम् दै तनक समािािपत्रस्य आकािाः तभन्नाः भितत,
साप्तातहक-पतत्रकायााः आकािाः तभन्नाः भितत,
द्वै मातसक-त्रैमातसकपतत्रकायााः आकािे षु अतप
िैतभन्न्यं ितलते। पििु एकस्यााः पतत्रकायााः आकािाः
प्रायाः सुतनतश्चताः एि भितत येन तस्यााः अतभज्ञानं
सािल्येन भिेत् ।
पत्रिकायााः उद्दे श्यत्रििाारणम्, पाठकवर्ा–
त्रििाारणञ्च प्रत्येक पतत्रकायााः यत् उद्दे श्यम् भितत, तदनुरूपमेि
पाठ्यसामग्रीर्ां संकलनं भितत।
अपेत्रितसामग्रीणाां चयिम्➢ िैतिध्यम्
➢ यात्रािर्लनातन
➢ महापुरुषार्ां जीिनपरिियाः
➢ संस्थानां परिियाः
➢ सम्बद्धप्रशासतनकतनयमानां ज्ञानम्
➢ मनोिञ्जकाः सामग्री
➢ स्वास्थ्यतिषयकााः
➢ समये प्रकाशनं तितिर्ं ि
➢ िनव्यिस्था
➢ पाठकानां पत्रातर् तेषाम् उत्तिातर् ि

आवश्यकोSयं ज्ञानम्
त्रवज्ञापिािाम् आवश्यकता महत्त्वां चपत्र-पतत्रकार्ां कृते िनस्य आिश्यकता भितत।
तिज्ञापनैाः पतत्रकायााः कृते आतथलकी सहायता प्राप्यते।
अताः पत्र-पतत्रकार्ां कृते तिज्ञापनानां महत्त्वम्
अत्यतिकं भितत ।
व्यक्तीिाां वस्तूिाां पररचयाः व्यक्तेाः ििुनाः िा परिियलेखनात् पूिं रूपिे खायााः
तनमाल र्ं किर्ीयम्। िर्लनं मनोिं जकं भिेत् अताः
तस्य प्रािम्भाः केनातप प्रसंगेर् भिेत्।
व्यङ्ग् यत्रचिाणाां भूत्रमकापत्रपतत्रकासु व्यंग्यतित्रार्ां योजनेन पतत्रकायााः
मनोिं जकता मन्तिष्क- उद्बोिनक्षमता, तिषये
ध्यानस्य केन्द्रीकिर्ं ि जायते ।
सूक्तीिाां सांयोजिम्महापुरुषैाः प्रकतितातन सुभातषतातन अथिा काव्येषु
महाकाव्येषु प्रयुक्तााः सूक्तयाः लेखानां समापने
अथिा यत्र-तत्र उपलब्स्थानस्य ज्ञानििलकाय
उपयोगाय सूक्तीनां प्रयोगाः तियते ।
आकर्ाकशीर्ाकात्रणआकषलक शीषलकातर् पाठकस्य मनाः झतितत एि
आकृष्य तं लेखं/िाताल / कथां िा पतठतुं बाध्यं
कुिलन्ति ।
शीर्ाकाणाां वैत्रशष्ट्यम्
1. शीषलकं सिलं सुबोध्यं ि भिेत् ।
2. शीषलक प्रायाः तशक्षाप्रदं भिेत्।
3. शीषलक सम्बद्धलेखस्य केन्द्रीयभािेन सम्बद्धं
भिेत्।
4. शीषलकं प्रायाः लेखात् एि उद् िृतप्रायं भिेत् ।
5. कातनतित् आकषलकशीषलकातर्
योग्यतां वर्धयत
• पतत्रकाप्रकाशनम् अतीि महत्त्वपूर्ल कायलम्
अन्ति। अनेन जनकल्यार्ं भितत,
संस्कृतस्य सेिा, प्रिाि प्रसािाः ि भितत।
• व्यिसायस्य कृते अनेके अिसिााः लभ्यिे ।
• पतत्रकायााः कृते अपेतक्षततबन्दू नां ज्ञानम्
आिश्यकम् यथा यन्त्रीकिर्म्,
सामग्रीसंकलनम्, पतत्रकायााः आकािाः ,
तिशेष-अंकानां प्रकाशनम् िनव्यिस्था,
मुद्रर्व्यिस्था, त्रुतिसंशोिनम्, लेखानां
संपादनम् इत्यादयाः ।
• तिज्ञापनैाः आतथलकव्यिस्थायां सहायता
प्राप्यते ।

•
•
•

•

व्यक्तीनां , ििूनां परिियलेखनं मनोि जकं
ज्ञानििलकं ि भिेत्।
व्यंग्यतित्रार्ाम् आिश्यकता भितत।
तितभन्नतिषयकसूक्तीनां संग्रहाः किर्ीयाः येन
यत्र तत्र यतद पंन्तक्तद्वयस्य स्थानं भितत तत्र
सूक्तीर्ां प्रयोगाः कतुं शक्यते ।
शीषलकातर् आकषलकातर् एि भिेयुाः ।

अधर्काङ्कानाम् अर्धनं कथं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनं कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कठठन शब्दानां
व्याकरणात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अठिकाठिक अध्याये संदठभित ठवषयाणां
अध्ययनं कतिव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावं स्व शब्दद ैः वणियत ।
• अध्याये आगतानां व्याकरण ठिन्दु नां
अभ्यासं कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासं कुरुत।

