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डा. त. महे ः

सं कृ तदूर थिश ायाः िवकासे नवाचाराणामाव यकता
डा. त. महे ः

सहायकाचायः,
सं कृ त ा यिव ा ययनसं थानम्,
ज.ने.िव िव ालयः, नवदेहली

वै ािनके ऽि मन् युगे िव ायाः िवकासः तावत् अतीव वेगेन जायमानो दृ यते। अ तजाला दनवीनमा यमानामुपयोगः एवा
मुखं कारणिमित व ुं श यते। सा तं सं कृ तदूर थिश ा
तावत् िचत् मु त वयंिश णसाम ीमाधृ य िच मूल थानाधृ य च वतते। तया
मु तसाम ा साकं परामशदाः स पकक ाः अिप आयो य ते। क तु छा ाणां मागदशनाय
आयो यमानासु तासु स पकक ासु उपि थितः तावत् अ य तं यूना दरीदृ यते। त छा ाणां
समयाभावः अथवा सुदरू े े िव मानं स पकक ाके ं वा कारणं भवित। अनेन अ येतारः
वीयिज ासायाः श काया
उपशमनं समाधानं वा नैव ा ुवि त। अथ च सं कृ तं
िव भाषेितकारणात् बहवः जनाः त त ानाजनाय समु सुकाः वत ते। अ यां ि थतौ
नवाचाराणां मा यमेन सं कृ तदूर थिश ायाः िवकास य आव यकता िनता तं वतते। अतः आदौ
सं कृ तदूर थिश ायाः अ येतारः के ? तेषां ल य किमित जानीमः।
अ येतृवगः
सं कृ तदूर थिश ायाः अ येतृवगः तावत् छा ाः उ ोिगनः सेवािनवृ ाः गृिह यः इित चतुधा
िवभ ुं श यते। त छा ाः िनयिमत पेण अ ययनं कु व तोऽिप दूर थिश ामा यमेन
िवषया तरे षु ानवधनं कतुिम छु काः, तथा च अिनयिमत छा ाः अथात् पधावशात्
अनु ीणवशाद् वा िनयिमत पेण अ ययनं कतुमश ाः इित ि िवधाः भवि त। उ ोिगन तु
ानवधनाय अ येतारः, पदो ता द योजनं िनिम ीकृ य अ ययनं कु वाणः इित ि धा िवभ ुं
श यते। सेवािनवृ ाः गृिह य समयाभावा दकारणवशात् अ ययनं कतुमश ाः इ येकः कारः।
ायः दूर थिश ामा यमेन अ ययनरतानां ल यं ानाजनं माणप वाि ेित ि कारकं
भवित। एवंिवधानां िविभ वग यानां ल यपूतये दूर थिश ा क पवृ ायते।
सम याः

Correspondence:
डा. त. महे ः
सहायकाचायः,

ायः दूर थिश ामा यमेन अ ययनरतैः छा ैः अनुभूयमानसम यासु े मुखे सम ये तः ।
त ा ा स पूण वा यायनसाम ाः अ ययने अश ता। अपरा च वा यायसाम ाः
अ ययनकाले उदीयमानानां श कानां समाधानाभावः अथवा मागदशन लेशः। अत एव
दूर थिश ा णा याम् अिनवाय वेन परामशदाः स पकक ाः अिप सं थािपताः । क तु एताः
स पकक ाः तावत् दश आर य प दश दनाि मकाः वष चतुः अथवा प वारम् आयोिजताः
भवि त। तासु दश अथवा प दश दनाि मकासु स पकक ासु सव ऽिप पा ांशः अवगमियतुं नैव
श यते। दूर थिश ामा यमेन अ ययनरताः छा ाः महािज ासोपेताः भवि त। क तु
समयाभावात् मागदशन लेशा दवशा ा तेषां िज ासा नैव पूयते। अ यामव थायां आकाशवाणीदूरदशन-अ तजालादीनां नवाचाराणां मा यमेन तेषां िज ासा पूरियतुं श यते।
आकाशवाणीमा यमः
भारते आकाशवाणी-मा यम य आर भः 1956 तमे वष अजायत। सा तम य मा यम य

सं कृ त ा यिव ा ययनसं थानम्,

चुरतरः उपयोगः सवरिप

ज.ने.िव िव ालयः, नवदेहली

यते। सम े भारते आकाशवा याः 198

ायः अ याः साराः भारत य 97 ितशतं भूभागपय तं
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ापृताः वत ते।

सारके

ािण वत ते।
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आकाशवाणीमा यमेन आ य िव ास ब काय म य
आर भः तावत् इि दरागा धी-मु िव िव ालय य सहयोगेन
जनवरी 1992 तमे वष मु बई-हैदराबाद-िशलांगके ाणां
मा यमेन अजायत। अनेन यासेन भू रशः अ येतारः
लाभाि वताः अभूवन्। क तु एते काय माः एकहोरा मकाः
एव आसन्। अतः भारतसवकारे ण िव ास ब काय माणां
साराय एव 2001 तमे वष
ानवाणी-ना ा एकः
आकाशवाणीमा यमः कि पतः वतते। अनेन मा यमेन
IGNOU, UGC, NCERT, IIT, IIM इ या दसं थानां
स ब काय माः सा रताः भवि त। य द अ मािभरिप
सं कृ तदूर थिश ा े े अ य मा यम य उपयोगः यते त ह
बहवः छा ाः लाभाि वताः भवि त। यतो िह दूरदशनादीनां
मा यमानामुपयोगे य ेण साकं िव ुता द-अ यिवधनां
सौकयाणामाव यकता अिनवाया भवित न तु आकाशवा याः
कृ ते। अतः अनेन मा यमेन सुदरू े े िव मानाः अ येतारः
अिप सुलभतया ानाजनं कतु पारयि त।
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उपयु मा यमयोरपे या अनेन अ तजालमा यम य वैिश ं
िनता तं वतते। यतो िह आकाशवाणी-दूरदशनमा यमा यां
छा ाः के वलं ु ं ोतु ैव भवित। क तु वी णकाले अथवा
वणकाले स ः उदीयमानानां श कानां समाधानं ा ुं नैव
श ोित। क तु अ तजालमा यमेन सवमिप साधियतुं भवित।
कत ािन
1.त ि षयिन णातैः

दूरदशनमा यम य

योजनम्
ायः एतेषां नवीनमा यमानाम् आिव कारो भू वा य िप
ंशदिधकवषािण
तीतािन। तथािप सं कृ त े े एतेषां
या वयनम् अ य तं िवरलतया एव अजायत इ येव
व
म्। लोके तावत् आव यकतां पूरियतुमेव आिव करणािन
भवि त। अतः सं कृ तदूर थ णा याः िवकासे एतेषां
नवीनमा यमानां सि वेशेन क न अपूवमेव साधियतुं
श यते। यतो िह अ वे मानवः ब
तजीवनं यापयित।
सीिमते समये सवमिप कम साधियतुं न भवित। अतः सः
व य
िज ासायाः
उपशमनं
वािभलिषते
समये
अवा ुिम छित।
अ यामव थायां
दूर थिश ा णा यां
दीयमनया व यायसाम ा साकं नवीनमा यमानामुपयोगेन
अ येतृवगः अव यं लाभाि वतो भवतीित दक् ।
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