ामीण सारमा यम कायशाळा- वातालाप
ामीण भागा या सम यांचे व प जाणून ामीण भागा या सम या प कारांनी मांडा ात
-

कु लगु

ो. िगरी र िम , यांचे ितपादन

व या या महा मा गांधी आंतररा ीय हदी िव ापीठात

ामीण सारमा यम कायशाळे चे उद्घाटन
नागपूर/ वधा : १६ जून २०१७

ामीण भाग हा मु य सारमा यमा या क थानी स ि थतीत राहत नसून ामीण सम यांचे
समजून प कारांनी

िवकास संवादा या

आंतररा ीय हदी िव ापीठाचे कु लगु
मािहती

व

सारण

मा यमातून

या मांडा ात , असे आवाहन महा मा गांधी

ो. िगरी र िम
मं ालयांतगत

व प

यांनी आज वधा येथे के ले. क सरकार या
कायरत

नागपूर

येथील

प

सूचना कायालय, िज हा मािहती कायालय- वधा आिण जनसंपक िवभाग, महा मा गांधी आंतररा ीय हदी
िव ापीठ, यां या सहकायाने गािलब सभागृह, महा मा गांधी आंतररा ीय हदी िव ापीठ प रसर, वधा
येथे आयोिजत ामीण सारमा यम कायशाळा – ‘वातालाप’चे उद्घाटन आज यांचे ह ते झाले , यावेळी ते
बोलत होते. काय मा या उद्घाटन स ाला ‘त ण भारत’चे िनवृ
िज हा मािहती अिधकारी

मु य संपादक , ी. सुधीर पाठक,वधा

ीमती मनीषा सावळे , प सूचना कायालय, नागपूरचे उप-संचालक

आव कर हे ामु याने उपि थत होते.

ी. संजय

ामीण भागात सा रतेचे माण कमी अस याने व ामीण

ोता, वाचक यां चे व प, वभाव ल ात

घेऊन प कारांनी आपली लेखनशैली, संव ादशैल ी यात प रवतन करणे व आपला संवाद

ामीणांना सहज

समजणा-या भाषेत पोहचवणे आव यक आहे. ामीण भागात या बात या शहरी भागात व शहरी भागा या
बात या

ामीण भागात पोहचून वा थ, िश ा , नाग रक करणाचे संवाद यासंदभात सामा य जनतेस

मािहती िमळते, असे या संगी ो. िगरी र िम यांन ी सांिगतले.
'त ण भारत'चे िनवृ

मु य संपादक

ी. सुधीर पाठक, यांनी आप या बीज-भाषणात गे या 70

वषा या कालावधीम ये घडले या ऐितहािसक घडामोड चा धावता आढावा व

याचे ित बब

मांडले. ‘आकाशवाणी ‘मा यमाचा क पक वापर पंत धान

समकालीन प का रतातील

ी. नर मोदी यांनी आधुिनक

काळात के ला याचा यांनी िवशेष उ लेख के ला. जनते या आशा आिण आकां ा सरकारपयत पोहचवणे हे
प कारांचे कत

आहे, असेही ते यावेळी हणाले.

जागितक

प कारांनी ानाची ा ी वाढवावी- जयदीप हड कर
तरावर प रणाम करणा-या घटनेचे िव ेषण आपण यामागे असण-या वैि क संदभ

समाजावून घेऊन व व यासंदभातील

तं
मत

ानाची

ा ी वाढवून , के यास या वृ ाचा वाचक वग वाढेल.

ाना या साहा याने मु त मा यमांनी संकेत थळा या ारे प कारांनी वाचक वग

ापक करावा, असे

ामीण प कारांची भूिमका : थािनक वृ त - रा ीय दृि कोन’ या िवषयावर जे मु

प कार

ी

जयदीप हड कर, यांनी ‘‘िवकास संवाद ‘ या िवषयासंदभात मांडले.
आप ी या वेळी वृ ांकन करतांना तारत य ठे वणे आव यक:
‘आप ी

ी. मंगेश इं दापवार ,

व थापनात वृ प े आिण समाज मा यमांची भूिमका’ यासंदभात मागदशन करतांना

महारा टाई स, नागपूरचे िवशेष ितिनधी यांनी आप ीचे कार, मा यमांची भूिमका ,आप ी काळातील

संवाद याबाबत िव मान प रि थतीतील उदाहरण देऊन िववेचन के ले. प कारांसाठी लॉग हे िअभ

चे

एक मा यम असून या िवषयासंदभात आप याला िलहायचे या िवषयाची सखोल मािहती असणे आव यक
आहे, असेही ते हणाले.
यानंतर झाले या

ो रा या स ात त

ांनी प कारां या

ांचे िनराकरण के ले.

मािहती

फोटा या युगात उपल ध मािहतीचा वापर िववेकाने करावा- ी. सुनील डबीर

आकाशवाणी

नागपूरचे ,

भावी संवादाम ये

इले

मु त व इले

उप संचालक (वृ ) ी. सुनील डबीर
ॉिनक मा यमांची

ॉिनक मा यमांचे वतं अि त व आहे,असे मत

यांनी ‘ ामीण

भूिमका ‘ या िवषयावर

के ले . मािहती

े ात

बोलतांना मु त व

फोटा या युगाम ये प कारांनी

उपल ध मािहतीचा िववेकबुदधीने
्
करावा, असेही यांनी या संगी सुचिवले.
यशकथांसाठी बात याचे रचना मक पैलू समजून यावेत- ी िनतीन के ळकर,
बातमीचे सकारा मक व नकारा मक संदभ व याचे रचना मक पैलू प कारांनी यशकथा या
िन मतीसाठी समजून घेणे आव यक आहे. यशकथा हा
महा य वाढिवणा-या नसा ात या

लोकोपयोगी असणा-या ह ात, असे मत आकाशवाणी, पुणेचे उप-संचालक(वृ त), ी िनतीन के ळकर यांन ी
‘कृ षी संकटा या वेळी यशकथांची समपकता’ या िवषयावर

ा यान देत ांना

के ले.

जी.एस.टी. मुळे करचुकवेिगरला आळा बसेल : सनदी लेखापाल (सी.ए.), ी . ही.बी. देशपांडे
‘व तू आिण सेवा कर-कायदा : सकारा मक पैलू’ यावर वधा येथील सनदी लेखापाल (सी.ए.), ी
. ही.बी. देशपांडे यांनी िववेचन करतांना

व तू आिण सेवा कर यासंदभातील िव तारपुवक मािहती

उपि थतांना दली. व तू आिण सेवा करा या अंमलबजावणीमुळे एकच कर णालीखाली देश येईल, याचा
लाभ सामा य जनतेपयत पोहचेल, अशी आशा यांनी यावेळी
या स ानंतरही

के ली.

ो राचे स झाले. कायशाळे या समारोपीय स ात आभार दशन महा मा गांधी

आंतररा ीय हदी िव ापीठाचे जनसंपक अिधकारी

ी. बुदधदास
्
िमरगे यांनी के ले. कायशाळे त वधा,

समु पूर , हग़णघाट येथील प कार, प कार संघटनांचे पदािधकारी, महा मा गांधी आंतररा ीय हदी
िव ापीठाचे अिधकारी उपि थत होते.
***

