
 
 

 

रयत शऴऺण संस्थेचे, 

सद्गसरू गाडगे महाराज कॉऱेज,कराड  
(स्ळायत्त महावळद्याऱय) 

 शळलाजी वलद्याऩीठ कोल्शाऩूय, 
 वद्गसरू गाडगे भशायाज कॉरेज, कयाड  

ल कयाड मेथीर वलव ऩत्रकाय  
आषण  

याष्डीम उच्चस्तय शळषा अशबमान रुवा माांच्मा वांमसक्त वलद्यभाने 
“राज्यस्तरीय एकददळसीय पत्रकार काययऴाला” 

‘प्रसारमाध्यमांचे बदऱते स्ळरूप ळ आव्हाने’ 
२९/८/२०२२ 

अहळाऱ 

 

 

शळलाजी वलद्याऩीठ कोल्शाऩूय, वद्गसरू गाडगे भशायाज कॉरेज, कयाड ल कयाड 
मेथीर वलव ऩत्रकाय आषण याष्डीम उच्चस्तय शळषा अशबमान रुवा माांच्मा वांमसक्त 
वलद्यभाने वोभलाय दद. २९/८/२०२२ योजी ‘प्रसारमाध्यमांचे बदऱते स्ळरूप ळ आव्हाने’ 
मा वलऴमालय एकददलवीम याज्मस्तयीम कामवळाऱा वांऩ्न झारी. मा कामवळाऱेचे 
उद्घाटन भा. दकवनयाल ऩाटीर (फाऩू) माांच्मा  शस्ते कयण्मात आरे. मा कामवळाऱेचे 
फीजबाऴण  भा.प्रो. डॉ. प्रकाळ ऩलाय प्रभसख याज्मळास्त्र वलबाग, शळलाजी वलद्याऩीठ 
कोल्शाऩूय माांनी केरे.  कामवक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भा. अॅड. यवलांद्र ऩलाय वदस्म 
भॅनेषजांग कौष्वर यमत शळषण वांस्था, वाताया तय स्लागताध्मष म्शणून 
भशावलदमारमाचे प्राचामव डॉ. भोशन याजभाने शे शोते. 

वदयची कामवळाऱा तीन वत्रात वांऩ्न झारी. ऩदशल्मा वत्रात भा. याजेंद्र 
भाांडलकय जनयर भॅनेजय ऑऩयेळन,  दै. ऩसढायी कोल्शाऩूय माांचे ‘ळतृ्तपत्रांचे अथयकारण’ 
मा वलऴमालय व्माख्मान झारे. तय दसव-मा  वत्रात भा. वलजम चोयभाये, जेष्ठ  ऩत्रकाय, 
भसांफई  माांनी ‘प्रसारमाध्यमांची  जबाबदारी’ मा वलऴमालय आऩरे वलचाय व्मक्त केरे. 
तय शतव-मा  वत्रात भा. आशळऴ जाधल, वांऩादक, रोकभत दडषजटर  ्मूज, माांनी  
‘टी. व्ही. मीदडया समोरीऱ दडषजटऱ मीदडयाचे तगडे आव्हान’ मा वलऴमालय आऩरे 
वलचाय भाांडरे. 

फीजबाऴण कयताना भा.प्रो. डॉ. प्रकाळ ऩलाय म्शणारे की, आजची ऩत्रकारयता 
खूऩ लेगळ्मा लऱणालय आशे. २१ व्मा ळतकात वलद्यार्थमाांवभोय अनेक आव्शाने उबी 
आशेत. वोळर भीदडमाभसऱे देळात क्राांती घडून आरी. बायतातीर वोळर भीदडमाने वप्रांट 



शभडीमारा भागे टाकरे. कोयोनाच्मा काऱात वोळर भीदडमाने भशत्लऩूणव काभ केरे. मा 
काऱात लतवभानऩते्र फांद ऩडरी. वोळर भीदडमात मेणा-मा  फातम्मा रोक प्रभाण भानू  
रागरे. स्लातांत्र्म, वभता, फांधसता, ्माम तसम्शारा शभऱारे की नाशी शे भाांडण्माचे काभ 
लतृ्तऩत्राने केरे म्शणूनच त्माव रोकळाशीचा चौथा खाांफ भानतात. पक्त भादशती ऩसयवलणे 
म्शणजे वेला नव्शे. नेततृ्लाचा नेभका अथव कोणता ? ऩाांढयी कऩडे घातरी म्शणजे 
ऩसढायी म्शणता मेत नाशी माचे उत्तय वोळर भीदडमारा देता मेत नाशी. माभधूांनच  
भीदडमा तसम्शारा का जगामचे शे वाांगतें.  दृष्टीकोण देते. भाणसवकी शळकवलते.  माच 
व्शूज भीदडमाचे रुऩाांतय ्मूज शभडीमात झारे.फातभी शी घड्माऱच्मा काट्माप्रभाणे 
दपयत अवरी ऩादशजे. लाचकारा मोग्म जागेलय आणून वोडता आरे ऩादशजे. अग्ररेख, 
स्तांबरेख माांचे प्रभाण कभी शोऊ रागरे आशे. फातभी म्शणजे केलऱ भादशती. शी 
व्माख्मा  रूढ झारी. रोकाांचे प्रफोधन कयणे, दशम्भत लाढवलणे, भत फनवलणे, 
वभाजावाठी जगणे मावाठी ऩत्रकारयता शी गोष्ट शऱूशऱू भागे ऩडू रागरी. 

उद्घाटन कामवक्रभाचे  अध्मष भा. अडॅ. यवलांद्र ऩलाय म्शणारे की वप्रांट  शभडीमा 
वभोय वोळर भीदडमाने  एक आव्शान उबे केरे आशे त्मा आव्शानाचा वाभना     
कयण्मावाठी वभाजातीर ऩत्रकायानी एकवत्रत रढा उबा केरा ऩादशजे, मावाठी 
ऩत्रकायाच्मा ऩाठीभागे वभाजाने उबे यादशरे ऩादशजे. आज ऩत्रकारयता धोक्मात आरी 
आशे. ख-मारा खये म्शटरे तय अडचण शोते, ऩत्रकाय आतून घाफयरेरा आशे. त्मारा 
आधाय देण्माचे काभ आऩणच  केरे ऩादशजे. 

ऩदशल्मा वत्रात ‘ळतृ्तपत्रांचे अथयकारण’ मा वलऴमालय वलचाय भाडताना भा. याजेंद्र 
भाांडलकय म्शणारे की, ऩेऩयात छाऩून आरेरी  फातभी खयी अवते, शी बायतीमाांची 
भानशवकता आजशी खयी आशे. अजूनशी वलश्वावाशवता  दटकून आशे. भाध्मभाांचा 
चाांगसरऩणालय वलश्वाव आशे. लतृऩत्र शा व्मलवाम आशे आषण व्मलवाम म्शांटरे की 
अडचणी मा मेणायच लाचनाची वलम कभी शोत आशे. लतृऩत्र शी ळशयी भाणवाांची 
गयज आशे. स्ऩधवत दटकणे ल वलश्वाव दटकलणे शे वलावत भोठे आव्शान आशे. भादशती, 
सान, भनोयांजन ल रोकाांचे भत तमाय कयणे शे लतृऩत्राचे कतवव्म आशे.  

कामवळाऱेच्मा दसव-मा  वत्रात भा. वलजम चोयभाये, ‘प्रसार माध्यमांचे 
जबाबदारी’ मा वलऴमालय आऩरे वलचाय व्मक्त कयताना म्शणारे की, लतृऩत्र शा 
व्मलवाम आशे. ऩत्रकाय शा मा व्मलवामाभधीर भशत्लाचा घटक आशे. वभाज ल घटना 
माभधीर तो दसला आशे. लतृऩत्र शी कोणाच्मा भारकीची अवतात. त्मा भारकाांच्मा 
वलचायाांच्मा चौकटीत याशून जफाफदायीने काभ कयाले रागते. आशथवक जफाफदायीशी 
वांबाऱाली रागते. फातभीभधून वशा वभस्माांची उत्तये शभऱारी ऩादशजेत. फातभी 
भलू्ममसक्त शली. फातभीचे गाांशबमव नोंदवलणे, काऱाचा फदर वसचवलणे, नले वलऴम 
शाताऱणे, नव्मा वलऴमालय फातभी कयणे शी आजची आव्शाने आशेत. 

कामवळाऱेच्मा शतव-मा  वत्रात ‘टी. व्ही. मीदडया समोरीऱ दडषजटऱ  मीदडयाचे 
तगडे आव्हान’ मा वलऴमालय आऩरे वलचाय भाांडताना भा. आशळऴ जाधल म्शणारे की, 
आजची ऩत्रकरयता शी खूऩ जागतृ ल वजग आशे, ऩत्रकायीतेवाठी षजद्ङ, शचकाटी, धाडव 



ल वातत्म शले.  शनबीड ऩत्रकारयता शी काऱाची गयज आशे. भाध्मभे खूऩ ऩसढे गेरी 
आशेत. मसट्मूफ, पेवफसक, इ्स्टाग्राभ शी इरेक्रॉशनक भीदडमा वभोय आव्शाने उबी 
आशेत. स्ऩीड ्मूज, बे्रदकां ग  ्मूज, गसड ्मूज, माांच्मा व्माख्मा फदरत आशेत.  

  कामवळाऱेचा वभायोऩ भा. यवलद्र फेडदकशाऱ माांच्मा प्रभसख उऩषस्थतीत ल भा. 
अडॅ. वदानांद शचांगऱे माांच्मा अध्मषतेखारी वांऩ्न झारा. 

मा कामवक्रभाचे वांमोजक प्रो. डॉ. यभेळ ऩोऱ शे शोते. वभ्लमक प्रा.डॉ प्राजक्ता 
शनकभ ल वशवांमोजक प्रो. डॉ.फाफावाशेफ नाईक, प्रा.डॉ.कोभर कसां दऩ ल खषजनदाय 
प्रा.डॉ.तानाजी ऩाटीर शे शोते. वूत्रवांचारन प्रा.डॉ.कोभर कसां दऩ ल प्रा. वसनीर जाधल 
माांनी केरे. 

मा कामवळाऱेवाठी वाताया, वाांगरी, वोराऩूय, ऩसणे मेथीर ऩत्रकाय तवेच वलवलध 
भशावलद्यारमातीर प्राध्माऩक ल वलद्याथी फशसवांख्मेने उऩषस्थत शोते. कयाड ऩरयवयातीर 
वलव ऩत्रकायाांचे वशकामव राबरे. मा कामवळाऱेवाठी भशावलदमारमाचे प्राचामव डॉ. भोशन 
याजभाने माांचे भागवदळवन राबरे तवेच उऩप्राचामव प्रा.एव.ए.ऩाटीर, प्रा. नेताजी 
वूमवलांळी, प्रा. भाधसयी काांफऱे ल भशावलदमारमातीर वलव वलबागप्रभसख, प्राध्माऩक, 
यषजस्राय आय.लाम. गामकलाड वलव शळषकेतय वेलक, वलद्याथी माांचे भशत्लाचे वशकामव 
राबरे.  
 

 

 

 

 

 

 

                               प्राचामव, 
                          व.गा.भ. कॉरेज, कयाड  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



रयत शऴऺण संस्थेचे, 
सद्गसरू गाडगे महाराज कॉऱेज,कराड  

(स्ळायत्त महावळद्याऱय) 
 शळलाजी वलद्याऩीठ कोल्शाऩूय, 

 वद्गसरू गाडगे भशायाज कॉरेज, कयाड, 
ऩदली,ऩदव्मसत्तय अध्माऩन ल वांळोधन कें द्र,भयाठी वलबाग,  

 कयाड मेथीर वलव ऩत्रकाय  
आषण  

याष्डीम उच्चस्तय शळषा अशबमान रुवा माांच्मा वांमसक्त वलद्यभाने 
“राज्यस्तरीय एकददळसीय पत्रकार काययऴाला” 

‘प्रसारमाध्यमांचे बदऱते स्ळरूप ळ आव्हाने’ 
२९/८/२०२२ 

अहळाऱ 

 

 

        शळलाजी वलद्याऩीठ कोल्शाऩूय, वद्गसरू गाडगे भशायाज कॉरेज, कयाड, ऩदली, ऩदव्मसत्तय 
अध्माऩन ल वांळोधन कें द्र, भयाठी वलबाग ल कयाड मेथीर वलव ऩत्रकाय आषण याष्डीम 
उच्चस्तय शळषा अशबमान रुवा माांच्मा वांमसक्त वलद्यभाने वोभलाय दद. २९/८/२०२२ योजी 
‘प्रसारमाध्यमांचे बदऱते स्ळरूप ळ आव्हाने’ मा वलऴमालय एकददलवीम याज्मस्तयीम 
कामवळाऱा वांऩ्न झारी. मा कामवळाऱेचे उद्घाटन भा. दकवनयाल ऩाटीर (फाऩू) माांच्मा  
शस्ते कयण्मात आरे. मा कामवळाऱेचे फीजबाऴण भा.प्रो. डॉ. प्रकाळ ऩलाय प्रभसख 
याज्मळास्त्र वलबाग, शळलाजी वलद्याऩीठ कोल्शाऩूय,माांनी केरे.  कामवक्रभाच्मा अध्मषस्थानी 
भा. अडॅ. यवलांद्र ऩलाय वदस्म भॅनेषजांग कौष्वर यमत शळषण वांस्था, वाताया तय 
स्लागताध्मष म्शणून भशावलदमारमाचे प्राचामव डॉ. भोशन याजभाने शे शोते. 

वदयची कामवळाऱा तीन वत्रात वांऩ्न झारी. ऩदशल्मा वत्रात भा. याजेंद्र 
भाांडलकय जनयर भॅनेजय ऑऩयेळन,  दै. ऩसढायी कोल्शाऩूय माांचे ‘ळतृ्तपत्रांचे अथयकारण’ 
मा वलऴमालय व्माख्मान झारे. तय दसवां-मा  वत्रात भा. वलजम चोयभाये, जेष्ठ ऩत्रकाय, 
भसांफई  माांनी ‘प्रसारमाध्यमांची  जबाबदारी’ मा वलऴमालय आऩरे वलचाय व्मक्त केरे. 
तय शतव-मा  वत्रात भा. आशळऴ जाधल, वांऩादक, रोकभत दडषजटर  ्मूज, माांनी  
‘टी. व्ही. मीदडया समोरीऱ दडषजटऱ मीदडयाचे तगडे आव्हान’ मा वलऴमालय आऩरे 
वलचाय भाांडरे. 

फीजबाऴण कयताना  भा.प्रो. डॉ. प्रकाळ ऩलाय म्शणारे की, आजची ऩत्रकारयता 
खूऩ लेगळ्मा लऱणालय आशे. २१ व्मा ळतकात वलद्यार्थमाांवभोय अनेक आव्शाने उबी 
आशेत. वोळर भीदडमाभसऱे देळात क्राांती घडून आरी. बायतातीर वोळर भीदडमाने वप्रांट 
शभडीमारा भागे टाकरे. कोयोनाच्मा काऱात वोळर भीदडमाने भशत्लऩूणव काभ केरे. मा 
काऱात लतवभानऩते्र फांद ऩडरी. वोळर भीदडमात मेणा-मा  फातम्मा रोक प्रभाण भानू  



रागरे. स्लातांत्र्म, वभता, फांधसता, ्माम तसम्शारा शभऱारे की नाशी शे भाांडण्माचे काभ 
लतृ्तऩत्राने केरे म्शणूनच त्माव रोकळाशीचा चौथा खाांफ भानतात. पक्त भादशती ऩसयवलणे 
म्शणजे वेला नव्शे. नेततृ्लाचा नेभका अथव कोणता ? ऩाांढयी कऩडे घातरी म्शणजे 
ऩसढायी म्शणता मेत नाशी माचे उत्तय वोळर भीदडमारा देता मेत नाशी. माभधूांनच  
भीदडमा तसम्शारा का जगामचे शे वाांगतें.  दृष्टीकोण देते. भाणसवकी शळकवलते.  माच 
व्शूज भीदडमाचे रुऩाांतय ्मूज शभडीमात झारे.फातभी शी घड्माऱच्मा काट्माप्रभाणे 
दपयत अवरी ऩादशजे. लाचकारा मोग्म जागेलय आणून वोडता आरे ऩादशजे. अग्ररेख, 
स्तांबरेख माांचे प्रभाण कभी शोऊ रागरे आशे. फातभी म्शणजे केलऱ भादशती. शी 
व्माख्मा  रूढ झारी. रोकाांचे प्रफोधन कयणे, दशम्भत लाढवलणे, भत फनवलणे, 
वभाजावाठी जगणे मावाठी ऩत्रकारयता शी गोष्ट शऱूशऱू भागे ऩडू रागरी. 

उद्घाटन  कामवक्रभाचे  अध्मष भा. अडॅ. यवलांद्र ऩलाय म्शणारे की वप्रांट  शभडीमा 
वभोय वोळर भीदडमाने  एक आव्शान उबे केरे आशे त्मा आव्शानाचा वाभना     
कयण्मावाठी वभाजातीर ऩत्रकायाांनी एकवत्रत रढा उबा केरा ऩादशजे, मावाठी 
ऩत्रकायाच्मा ऩाठीभागे वभाजाने उबे यादशरे ऩादशजे. आज ऩत्रकारयता धोक्मात आरी 
आशे. ख-मारा खये म्शटरे तय अडचण शोते, ऩत्रकाय आतून घाफयरेरा आशे. त्मारा 
आधाय देण्माचे काभ आऩणच  केरे ऩादशजे. 

ऩदशल्मा वत्रात ‘ळतृ्तपत्रांचे अथयकारण’ मा वलऴमालय वलचाय भाडताना भा. याजेंद्र 
भाांडलकय म्शणारे की, ऩेऩयात छाऩून आरेरी  फातभी खयी अवते, शी बायतीमाांची 
भानशवकता आजशी खयी आशे. अजूनशी वलश्वावाशवता  दटकून आशे. भाध्मभाांचा 
चाांगसरऩणालय वलश्वाव आशे. लतृऩत्र शा व्मलवाम आशे आषण व्मलवाम म्शांटरे की 
अडचणी मा मेणायच लाचनाची वलम कभी शोत आशे. लतृऩत्र शी ळशयी भाणवाांची 
गयज आशे. स्ऩधवत दटकणे ल वलश्वाव दटकलणे शे वलावत भोठे आव्शान आशे. भादशती, 
सान, भनोयांजन ल रोकाांचे भत तमाय कयणे शे लतृऩत्राचे कतवव्म आशे.  

कामवळाऱेच्मा दसव-मा  वत्रात भा. वलजम चोयभाये, ‘प्रसार माध्यमांचे 
जबाबदारी’ मा वलऴमालय आऩरे वलचाय व्मक्त कयताना म्शणारे की, लतृऩत्र शा 
व्मलवाम आशे. ऩत्रकाय शा मा व्मलवामाभधीर भशत्लाचा घटक आशे. वभाज ल घटना 
माभधीर तो दसला आशे. लतृऩत्र शी कोणाच्मा भारकीची अवतात. त्मा भारकाांच्मा 
वलचायाांच्मा चौकटीत याशून जफाफदायीने काभ कयाले रागते. आशथवक जफाफदायीशी 
वांबाऱाली रागते. फातभीभधून वशा वभस्माांची उत्तये शभऱारी ऩादशजेत. फातभी 
भूल्ममसक्त शली. फातभीचे गाांशबमव नोंदवलणे, काऱाचा फदर वसचवलणे, नले वलऴम 
शाताऱणे, नव्मा वलऴमालय फातभी कयणे शी आजची आव्शाने आशेत. 

कामवळाऱेच्मा शतव-मा  वत्रात ‘टी. व्ही. मीदडया समोरीऱ दडषजटऱ  मीदडयाचे 
तगडे आव्हान’ मा वलऴमालय आऩरे वलचाय भाांडताना भा. आशळऴ जाधल म्शणारे की, 
आजची ऩत्रकरयता शी खूऩ जागतृ ल वजग आशे, ऩत्रकायीतेवाठी षजद्ङ, शचकाटी, धाडव 
ल वातत्म शले.  शनबीड ऩत्रकारयता शी काऱाची गयज आशे. भाध्मभे खूऩ ऩसढे गेरी 



आशेत. मसट्मूफ, पेवफसक, इ्स्टाग्राभ शी इरेक्रॉशनक भीदडमा वभोय आव्शाने उबी 
आशेत. स्ऩीड ्मूज, बे्रदकां ग  ्मूज, गसड ्मूज, माांच्मा व्माख्मा फदरत आशेत.  

  कामवळाऱेचा वभायोऩ भा. यवलद्र फेडदकशाऱ माांच्मा प्रभसख उऩषस्थतीत ल भा. 
अडॅ. वदानांद शचांगऱे माांच्मा अध्मषतेखारी वांऩ्न झारा. 

मा कामवक्रभाचे वांमोजक प्रो. डॉ. यभेळ ऩोऱ शे शोते. वभ्लमक प्रा.डॉ प्राजक्ता 
शनकभ ल वशवांमोजक प्रो. डॉ.फाफावाशेफ नाईक, प्रा.डॉ.कोभर कसां दऩ ल खषजनदाय 
प्रा.डॉ.तानाजी ऩाटीर शे शोते. वूत्रवांचारन प्रा.डॉ.कोभर कसां दऩ ल प्रा. वसनीर जाधल 
माांनी केरे. 

मा कामवळाऱेवाठी वाताया, वाांगरी, वोराऩूय, ऩसणे मेथीर ऩत्रकाय तवेच वलवलध 
भशावलद्यारमातीर प्राध्माऩक ल वलद्याथी फशसवांख्मेने उऩषस्थत शोते.  कयाड ऩरयवयातीर 
वलव ऩत्रकायाांचे वशकामव राबरे. मा कामवळाऱेवाठी भशावलदमारमाचे प्राचामव डॉ. भोशन 
याजभाने माांचे भागवदळवन राबरे तवेच उऩप्राचामव प्रा.एव.ए.ऩाटीर, प्रा. नेताजी 
वूमवलांळी, प्रा. भाधसयी काांफऱे ल भशावलदमारमातीर वलव वलबागप्रभसख, प्राध्माऩक, 
यषजस्राय आय.लाम. गामकलाड वलव शळषकेतय वेलक, वलद्याथी माांचे भशत्लाचे वशकामव 
राबरे.  
 

 

 

 

 

 

 प्रभसख,                              प्राचामव, 
   भयाठी वलबाग                           व.गा.भ.कॉरेज, कयाड  
 


