पत्रकार दिन

जगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी पत्रकाराांना आर्धनु नकतेशी जोडून घ्यावे लागेल. पत्रकाररतेत येताना जी

झापडे डोळ्यावर होती ती काढून स्वतःला ससद्र्ध करावे लागेल. मुटित माध्यमे पुढील काळातही जजवांत

राहतील. प्रत्येक क्षेत्रातील जुजबी ज्ञान तरी पत्रकाराांना ठे वावेच लागेल. अन्यथा ते पुढील काळात या क्षेत्रातून
बाद होतील, असे प्रनतपादन प्रा.प्रवीण सूयव
य ांशी याांनी केले.
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महाववद्यालय येथील जनसांवाद आणण पत्रकाररता ववभागप्रमख
य ांशी याांचे "पत्रकाररता : काल,
ु प्रा.प्रवीण सय
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आज, उद्या" याववषयी व्याख्यान आयोजीत करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी
प्राचायय डॉ. उदय कुलकणी तर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपप्राचायय डॉ.सुरेश तायडे, ववभागप्रमुख प्रा.ववश्वजीत
चौर्धरी उपजस्थत होते.
सुरुवातीला आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जाांभेकर याांच्या

प्रनतमेला माल्यापयण मान्यवराांनी केले. प्रस्तावनेत काययक्रमामागील
भूसमका प्रा. चौर्धरी याांनी साांर्गतली. यावेळी महाववद्यालयातून

एमसीजे अभ्यासक्रमात प्रथम तीन आलेल्या अनुक्रमे परमेश्वर
थािे , गोपाळ मराठे , रां जना अडकमोल या ववद्यार्थयाांचा आणण
सशक्षण बीि पाहणा-या दै ननकातील प्रनतननर्धीांचा दे खील सत्कार
करण्यात आला.
यावेळी प्रा.सूयव
य ांशी म्हणाले की, हस्तसलणखत

पत्रकाररता ते सामाजजक माध्यमातील पत्रकाररता हा

पत्रकाररतेचा प्रवास आहे . बातमीमागील बातमी जेव्हा
तुम्ही शोर्धता तेव्हा भववष्यातील पररणामाांचाही ववचार

करावा लागतो. माटहतीचा प्रचार प्रसार वेगवान व्हावा
हा उद्दे श असताांना मात्र माटहती तपासण्यासाठी सार्धन
व

यांत्रणा
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नाही.

त्यामुळे
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घडताहेत. माध्यमे कुठलीही असो त्यातील ववश्वासाहय ता
तपासावी लागते.

मीडडयात आटिय कल बँक तयार होत असन
ू ती पत्रकाराांना बेरोजगार करणार आहे . यावर उपाय म्हणजे

पत्रकाराांनी स्वतः बँक तयार करावी. आकलनक्षमता, ननरीक्षण, सांशोर्धन आणण स्मरणशक्ती यावर पत्रकाराांनी
भर टदला तर ते नक्कीच मीडडयात तग र्धरतील, असेही प्रा. सय
य ांशी म्हणाले.
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अध्यक्षीय भाषणात प्राचायय डॉ. कुलकणी याांनी, पत्रकार जीव र्धोक्यात घालन
ू काम करतात,

त्यामळ
ु े त्याांनी स्वतःला जपावे असे साांगत पत्रकाराांसाठी मोर्फत योगा सशबीर घेतले जाईल असे साांर्गतले.

सूत्रसांचालन सांदीप पािील आणण आभार मनोज पावरा याांनी केले. काययक्रम यशस्वीतेसाठी प्रा. प्रशाांत

सोनवणे, केतकी सोनार, मनोज बबहायरी, वप्रयांका अटहरे , सागर बाववस्कर, दीपक कोळी, गजानन खडे, सावन
वळवी, रववांि स्वामी, ननवत्त
ृ ी पािील, हमीद बारे ला, सांदीप माळी, वसांत सपकाळे , शरद मोरे याांनी पररश्रम
घेतले.

