भारतीय जन संचार सं थान
सूचना आ ण सारण मं ालय अंतगत वाय सं

ा

म राठ
प

का रता

पद ु र पदिवका अ ास म

२०२०-२१

प म े ीय क
अमरावती महारा

Dr. Shrikant Jichkar Memorial Research Centre for Central Indian History & Culture,
Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Maharashtra - 444602
Mobile : 7212550880, 9818134447
Email : iimcatamravati@gmail.com
Head Office

Indian Institute of Mass Communication
Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110 067

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती
POST-GRADUATE DIPLOMA IN MARATHI JOURNALISM 2020-21
Introduction


शैक्षणिक सत्र २०-२१ चा प्रारंभ १६ नोव्हेम्बर २०२० रोजी होऊन , समापन १३ ऑगस्ट २०२१ ला होईल



शैक्षणिक सत्र दोन अर्धवार्षधक सत्रांमध्ये र्वभाणजत करण्यात आले आहे .



प्रथम सत्र (Semester I) : १६ नोव्हेंबर २०२०

ते

१९ माचध २०२१

र्ितीय सत्र (Semester II) : २९ माचध २०२१

ते

१३ ऑगस्ट २०२१

कोव्हीड -१९ ची पररस्थस्थती मुळे , यातायात सामाणजक अंतर जपिे बं र्नकारक आहे . पारं पाररक क्लासरूम
पद्धती सध्या शक्य नसल्या कारिाने प्रथम सत्र ' ऑनलाईन ' पद्धतीने होईल .



पुढे पररस्थिथी सामान्य झाल्यास भारत सरकारच्या र्नदेशान्वये यात यथायोग्य बदल होिे सं भव आहे



र्वध्यार्थ्ाधनी ऑनलाईन णशक्षिासाठी गरजेच्या सुर्वर्ांनी सुसज्ज राहावे र्ह अपेक्षा आहे. सं पूिध सत्रात सर्िय
सहभाग /तत्पर हजेरी आवश्यक आहे म्हिून इंटरनेट सुर्वर्ा व्यवस्थस्थत असिे महत्वाचे आहे.



मूल्यमापन पूिधता: र्वध्यार्थ्ाधच्या क्लास असाइनमेंट / प्रॅस्थिकल वकध / प्रोजेि च्या गुिवत्तेवरून " सतत
मूल्यांकन पद्धतीने " के ले जाईल. प्रत्येक र्वषयात र्कमान ४०% गुि प्राप्त करिे बं र्नकारक असेल . र्दलेल्या
वेळेत क्लास असाइनमेंट / प्रॅस्थिकल वकध / प्रोजेि बं र्नकारक राहील .



र्ितीय सत्राच्या शेवटी प्रत्येक र्वध्यार्थ्ाधने वृत्तपत्र , माणसक, र्कं वा मीर्डया समूहात प्रत्यक्ष / ऑनलाईन
इंटनधणशप करावी आणि आपल्या कामाच्या अनुभवाचे प्रमािपत्र घ्यावे .



र्नयोणजत अभ्यासवगाधत (क्लासेस ) र्कमान ७५% हजेरी (प्रथम ऑनलाईन नं तर प्रत्यक्ष ) ची नोंद होिे
बं र्नकारक आहे.



र्वध्यार्थ्ाधच्या सामाणजक , राजकीय , आणथधक , सांस्कृर्तक र्वषयांची समज आणि प्रगल्भता वाढावी या हेतूने
सं स्था वेळोवेळी माध्यम व्यवसायातील उत्तुं ग व्यर्िमत्वाचे आणि जनसं वाद/पत्रकाररतेतील णशक्षि तज्ज्ञाचे
र्वशेष वगध आयोणजत करते .



सोबत सेर्मनार , वेर्बनार / पॅ नल चचाध / कायधशाळा आणि समूह चचाध सुद्धा आयोणजत के ल्या जातील .



सवध र्वध्यार्थ्ाांना भारतीय जन सं चार सं स्थेची "आचार सं र्हतेचे " पालन करिे बं र्नकारक आहे .



ऑनलाईन वगाध दरम्यान र्वध्यार्थ्ाधनी णशिीचे पालन करावे तसेच वतधिूक चांगली ठे वावी



Google Meet/Webex/Microsoft ई. ऑनलाईन प्लॅ टफॉमध ची प्रिाली समजून घ्यावी. या सं दभाधने
वेगळे र्नदेश देण्यात येतील.
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प्रथम सत्र
प्रश्नपर्त्रका िमांक
01)

र्वषय
सं वादः सं कल्पना आणि प्रर्िया

100

02)

पत्रकाररता इर्तहास, कायदे आणि मूल्ये

100

03)

वाताांकन

100

04)

सं पादन – सं कल्पना व प्रर्िया

100

05)

वाताांकन – प्रात्यणक्षक (प्रथम सत्रात आरंभ होउन र्ितीय सत्रापयांत चालेल)

50

06)

सं पादन – प्रात्यणक्षक (प्रथम सत्रात आरं भ होउन र्ितीय सत्रापयांत चालेल)

50

र्ितीय सत्र
प्रश्नपर्त्रका िमांक

र्वषय

गुि

05)

वाताांकन – प्रात्यणक्षक

50

06)

सं पादन – प्रात्यणक्षक

50

07)

जनसं पकध , जार्हरात आणि माध्यमांचे व्यवस्थापन

100

08)

नभोवािी व णचत्रवािी पत्रकाररता

100

09)

र्वकास पत्रकाररता

100

10)

नवी प्रसारमाध्यमे व सायबर पत्रकाररता

100
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प्रश्नपर्त्रका -1
सं वाद सं कल्पना आणि प्रर्िया
र्वभाग अ


सं वाद सं कल्पना

एकू ि गुि – 100
गुि 20

सं वादाचे प्रकार – आं तरवैय्यर्िक, समूह सं वाद व जनसं वाद मौणिक-अमौणिक सं वादाचे महत्त्व जनसं वादाचे
महत्त्वाचे पैलू व कायध

सं वादाची प्रर्तमाने –


पारंपररक, आं तरमाध्यम, प्रभावी सं वाद सार्िारी व व्यवहारात उपयोगात येिारी मानके , ऍररस्टॉटलने के लेली
सं वादाची व्याख्या, लॉसवेलचे प्रर्तमान आणि र्बलोचे एसएमसीआर मॉडेल.



शेनॉन, र्वव्हरचे गणितीय प्रर्तमान, वेस्टले व मॅ स्थक्लनचे सं कल्पनार्ाररत प्रर्तमान.



न्यूकॉम्बचे सं वादाचे प्रर्तमान आणि जॉजध गबधनर यांचे प्रर्तमान



श्रॅ मचे आं तरसं वाद सार्िारे प्रर्तमान तसेच पयाधवरिीय प्रर्तमान.



डॅन्सचे हेणलकल स्पायरल मॉडेल.

जनसं वादाच्या सं कल्पना आणि णसद्धांत


माध्यमांचा प्रभाव – सं ततर्ार, दुर्ारी आणि बहुर्ारी प्रवाहाचा णसद्धांत



मानसशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय सं वादाचा णसद्धांत – सं ज्ञात्मक र्वसं गती, र्नवडक समज, र्वषयविूं च्या
र्नर्मधतीचा णसद्धांत, गेटचा ठरार्वक र्नकषांचा णसद्धांत, गरजा व तृप्ती, र्ोरि र्नणिती (मॅ कॉम्ब आणि शॉ),
र्निळ व्यं ग्य, आं तरजाल समाज, स्त्रीवादी र्ोरि.



प्रसारमाध्यमांचा सशि प्रभाव – सत्तेवर अंकुश, नवकल्पनांचा प्रसार, शांततेतली वळिे



प्रसारमाध्यमांचे चार णसद्धांत तसेच, र्वकासवादी व लोकशाहीवादी सहभागाचा णसद्धांत



साक्षेपी व सांस्कृर्तक णसद्धांत – र्ुरीित्व, राजनैर्तक अथधशास्त्र आणि फ्रँकफटध स्कू ल (ओदोनो, हॉकध ख्मेर आणि
हेबरमास, स्टु अटध हॉल आणि र्फस्क)



सामाणजक णशक्षिाचा णसद्धांत व सामाणजक बदल



लोकर्ारिा आणि मते – जािीवपूवधक तयार के ले जािारे जनमत तसेच प्रचार अथाधत प्रपोगांडा णसद्धांत
(चोमस्की)



भारतीय सं पकाधचा णसद्धांत – सं कल्पना आणि प्रर्िया (सह्रदय आणि सार्ारिीकरि, नाट्यशास्त्र)



जागर्तक सं वाद णसद्धांत – प्रचार, नवर्वश्व मार्हती आणि सं पकध पद्धती, जागर्तकीकरिे

र्वभाग ब


भाषा आणि सं वाद
जनसं पकाधत व समाजात भाषेचे महत्त्व

गुि 20
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सं के त आणि प्रर्तके



र्वर्वर् प्रकारच्या जनसं पकाधच्या माध्यमातील भाषा, मराठी भाषेसंदभाधतील र्वचार



दूरणचत्रवार्हनी, नभोवािी, मुर्ित व सायबर माध्यमातील भाषेचे वेगळे पि

र्वभाग क

गुि 10



दृक् सं वाद



दृक् सं वाद – सं कल्पना व पद्धती



दृक् सं वादाची मूलतत्वे व सार्ने



दृक् साक्षरता व दृक् सं कल्पना

र्वभाग ड

सं वाद व माध्यम सं शोर्न

गुि 20



सं शोर्न – सं कल्पना व प्रर्िया



सं शोर्न पद्धती व पद्धतीची शास्त्रीयता



सं शोर्न आरािडा



सं शोर्न – सार्ने आणि तं त्रे



मुलािती व प्रश्नावली



आशय र्वश्लेषि व नमुना र्नवडीची तं त्रे



तर्थ् सं कलनाची सार्ने व तर्थ्ांचे र्वश्लेषि



प्रत्याभरि व मूल्यमापन



वाचक सवेक्षि, वापर व स्वीकार अध्ययने, श्रोताग्रहि अध्ययने, मतर्नर्मधती टीआरएम – इंटरनेट व माध्यम
सं शोर्न.

र्वभाग ई


गुि 30
कायाधनुभव व प्रात्यणक्षक

णशफारस के लेले ग्रंथ


डॉ. र्ारूरकर र्व.ल., जनसं वाद णसद्धांत, चैतन्य प्रकाशन, औरं गाबाद 2007



पवार सुर्ाकर, सं वादशास्त्र णसद्धांत, मानसन्मान प्रकाशन, पुिे 2002



जोशी श्रीपाद भालचं ि, सं वाद शास्त्र, मं गेश प्रकाशन, नागपूर, 2001



भांडारकर पु.ल., सामाणजक सं शोर्न पद्धती, महाराष्ट्र ग्रंथ र्नर्मधती मं डळ, नागपूर 1985



डॉ. र्ारूरकर र्व.ल., माध्यम समीक्षा, पररमल प्रकाशन, औरं गाबाद 1995
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गोळवलकर रमा, सं वाद णसद्धांत, मं गेश प्रकाशन, नागपूर 2005



गगे स.मा., र्नवडक मराठी अग्रलेि, मानसन्मान प्रकाशन, पुिे 2001



पद्मश्री डॉ. प्रतापणसंह ग. जार्व, ममधभेद, पुढारी पस्थिके शन प्रा. णल., कोल्हापूर 2015
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Baran, S.J. & Devais, D.K. (2012). Introduction to Mass Communication Theory: Foundations,
Ferment and Future, 5th Indian Edition, Cengage Learning.
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Littlejohn, S.W., Foss K.A. (2008). Theories of Human Communication, Lyn Uhl.



Narula, U., Communication Models, Atlantic Publishers, 2006.



Wimmer, R.D. And Dominick, J.R. (2005). Mass Media Research, Wadsworth Publishing:
London.
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VishwabharatiPrakashan,.



Berger, A.A. (2000). Media and Communication Research Methods: An introduction to
qualitative and quantitative approaches, Sage Publications and Thousand Oaks, California.



Jackson, S.L. (2011). Research Methods: A modular approach, Cengage Learning.
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Lester, P.M. (2006). Visual Communication: image and messages, Thomson Wordsworth.
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Allyn and Bacon.

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका - 2
वृत्तपत्रांचा इर्तहास, कायदे व आचारसं र्हता

एकू ि गुि 100

र्वभाग अ
वृत्तपत्रांचा इर्तहास

गुि 50

मुििाची उत्क्ांती व र्वकास
वृत्तपत्रांचा प्रारंणभक इर्तहास व भारतीय वृत्तपत्रे


स्वातं त्र्य लढ्यात इंग्रजी व भारतीय वृत्तपत्रांची भूर्मका



आर्ुर्नक भारताच्या उभारिीत भार्षक पत्रांचा सहभाग



स्वातं त्र्यानं तरची वृत्तपत्रांची वाटचाल



प्रणसद्धीपूवध र्नबांर् व आणिबािीतील वृत्तपत्रे



प्रमुि वृत्तपत्रे व माणसके



भारतातील वृत्तसं स्था



णचत्रपट, िीडा, उद्योग व व्यापाराला वार्हलेली र्वशेष र्नयतकाणलके



इतर देशातील मुर्ित माध्यमे (इंग्लंड, अमेररका, चीन व भारतीय उपिं डातील देश)

र्वभाग ब
माध्यमर्वषय कायदे

गुि 50



भारतीय सं र्वर्ानाचा आढावा आणि वृत्तपत्रीय कायद्याची ओळि



पर्हला व दुसरा वृत्तपत्र आयोग व त्यांच्या णशफारसी



भारतीय वृत्तपत्र पररषद (प्रेस कॉन्सील ऑफ इंर्डया)



श्रर्मक पत्रकार कायदा



बदनामीचा कायदा, लायबल, स्लेंडर



न्यायालयाचा अवमान (कन्टे म्ट ऑफ कोटध )



र्वणर्मं डळाचे र्वशेषाणर्कार



कायाधलयीन गुप्ततेचा कायदा



मार्हतीचा अणर्कार कायदा



कॉपीराईट कायदा व बौर्द्धक सं पदेचा अणर्कार



माध्यमाशी र्नगडीत सं स्था व सं घटना आयएफडब्ल्ल्यूजे, एनयूजे(आय), आयजेयू, एडीटसध र्गल्ड, आयएनएस व
एनबीए

माध्यम आचारसं र्हता


सं कल्पना व महत्त्व



माध्यम आचारसं र्हता- हेतू, उद्दे श, महत्त्व व चचाध

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती


िाजगी जीवनाचा अणर्कार



पेड न्यूज, िासगी मार्हतीसाठी करार
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Menon, P.K. (2005). Journalistic Ethics, Pointer Publishers, Jaipur

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका – 3
वाताांकन – सं कल्पना व प्रर्िया

एकू ि गुि 100

(िं ड-अ)
र्वभाग अ
वाताांकनाची मूलतत्वे

गुि 30



बातमीची सं कल्पना




वृत्त व लेिाची रचना
णशरोभाग (इं टरो) लेिन



वाताध र्वभागाची रचना (सेटअप)



बातमीची उगमस्थाने व त्याच्या लक्षिांची ओळि



वृत्तसं स्थांचे कायध आणि वाताधलेिनातील फरक



र्वर्वर् वाताध घटक (र्बटस्)

नागरी वाताांकन


गुन्हेगारी व न्यायालयीन वाताध – प्रमुि पैलू



नागरी सं स्था



र्वत्त प्रशासन

राज्याचे वाताांकन


राज्याशी र्नगर्डत र्वर्वर् घटकांचे वाताांकन

राष्ट्रीय वाताांकन
 कें ि सरकारच्या कामासं बं र्ीच्या बातम्या कशा द्याव्यात


सं सदीय कामकाजाचे वाताांकन (सं सद व राज्य र्वणर्मं डळ समालोचन)

राजकीय पक्षांचे वाताांकन
वाताांकनाचे प्रकार


शोर्क व अन्वेषिात्मक वाताांकन



र्वकास वाताांकन



मं त्रालय व शासनासं बं र्ीचे वाताांकन
र्वभाग ब

वृत्तलेि (फीचर) आणि मुलािती


गुि 20

वृत्तलेि (फीचर) सं कल्पना व व्याख्या

गुि 20

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती


बातम्यांवर आर्ाररत वृत्तलेि



लोकरुची (ह्यूमन इंटरे स्ट स्टोरी) वाताांकन व वृत्तलेि

मुलािती
मुलाितींवर आर्ाररत र्फचर लेिनाची ओळि
माणसकासाठी वाताांकन – ताजे आणि शैलीदार लेिन व त्याचे भर्वतव्य


बातमीपत्र (न्यूजलेटर) व समुदाय (कम्युर्नटी) पर्त्रका



ऑनलाईन वृत्तपत्रे
भाग क

भाष्य व मतप्रदशधक लेिन

गुि 15



अग्रलेि, मर्ोमर् मतदशधक लेिन, वृत्त र्वश्लेषि



र्वशेष लेि



सप्ताहाअिेरच्या पुरवण्या



र्वशेष पुरवण्या



पाश्वधभूमी दे िारे लेिन



समालोचन (ग्रंथ, णचत्रपट व अनुबोर्पट)
(िं ड-ब)

र्वशेष वाताांकन
अथधव्यवस्था व र्वत्तपुरवठा


आणथधक वाताांकनाची मूलतत्वे



सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) वाढ आणि चलनफुगवटा या सं कल्पना



सकल घरेलु उत्पादनाचा ताितिाव व मयाधदा



आणथधक वाढ म्हिजे काय



अथधव्यवस्थेचे र्नदेशांक



औद्योर्गक उत्पादनाचे सूचकांक



बहीगत क्षेत्र व्यापार अटी, चालू िाते, भांडवली िाते



बँ क व्यवस्था, सावधजर्नक व िासगी क्षेत्र आणि र्वदेशी बँ का



पीएलआर बँ क दर, ररव्हसध रेपो दर, सीआरआर व एसएलआर



शेअर बाजार, सूचकांक (सेन्सेक्स), र्नफ्टी म्हिजे काय, बाजारपेठ भांडवल, आठवडी उच्चप्रवाह



र्नयामक सं स्था – कायध, ईपीआय र्नदेशांक



दूरसं दे शवहन



उद्योग

गुि 35

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती


कापोरेट वाताांकन



नागरी र्वमानवाहतूक वाताध

समाज, कला व सं स्कृ ती


णशक्षि



कला व सं स्कृ ती



णचत्रपट व मनोरंजन वाताध



िीडा



फॅशन व जीवनशैली



पुरातत्त्वर्वद्या

सावधजर्नक आरोग्य


आरोग्य पत्रकाररता – स्वरूप व र्वकास



आरोग्य र्वषयक वाताांकन, सार्ने, शैली व रचना



शासन व िासगी क्षेत्राच्या आरोग्यर्वषयक भूर्मका



जीवनशैलीशी र्नगडीत रोगांचे वाताांकन (उदा. कॅ न्सर, मर्ुमेह इ.)

राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवी हक्क, समस्या व दुरुपयोग


स्पर्ाध व ताितिावाचे वाताांकन



भारतीय सांप्रदार्यक ताितिावाचा इर्तहास, सांप्रदार्यक वाढीच्या समस्या व कारिे



भारतातील दहशतवादाचा इर्तहास, अर्तरेकी चळवळींचा परामशध



भारतातील र्वर्वर् प्रांतातील समस्या व सं घषाांते प्रसं ग आणि त्यातील प्रादेणशक पैलू



बाह्य घटक, पणिम आणशयातील तिाव व अन्य समस्या



तिाववाताध, भाषा व शैली

र्वज्ञानवाताध, सार्ने, शेती व रचना


र्वज्ञान व तं त्रज्ञान



र्वज्ञान समस्या व वैज्ञार्नक भाव, समज



र्वज्ञान क्षेत्रातील अद्ययावत् प्रगती, भौर्तक व जैवशास्त्रीय प्रगती

पयाधवरि


पयाधवरि – आव्हाने व र्वकास



पयाधवरि वाताांकन सार्ने, शैली, भाषा रचना व सं शोर्न

आपदा


राष्ट्रीय आपत्ती म्हिजे काय



भूकंप, महापूर, अर्तवृष्ट्ी, चिीवादळे , त्सुनामी व दुष्काळ



राष्ट्रीय आपत्तीचे वाताांकन, शैली, भाषा, स्वरूप आणि रचना
सं शोर्न र्वषयक, समस्या र्वषयक लेिन व क्षेत्रीय वाताांकन



क्षेत्रीय कामर्गरी

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती
यासाठी र्दलेल्या क्षेत्रीय कामर्गरीचे मूल्यमापन प्रश्नपर्त्रका िमांक 6 व 7 चे वेळी करण्यात येईल.
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Thomas, EC (@001). Economic and Business Journalism, Sterling Publishers
Pvt. Ltd.



Kuhn & Neveu (2008). Political Journalism, Sterling Publishers Pvt. Ltd.



Randall, D. (2005). The War Correspondent, London.



Harrington, W. (1997). Intimate Journalism: The Art and Craft of Reporting
Everyday Life, SAGE Publications, Inc.
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भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका – 4
सं पादन – सं कल्पना व प्रर्िया

एकू ि गुि 100

र्वभाग अ
मूलभूत सं कल्पना

गुि 25



सं पादनाची आवश्यकता



सं पादनाचा सामाणजक हेतू



वृत्त प्रवाह व प्रत सं पादन



शीषधक व णशरोभाग



वृत्तकथांचे पुनलेिन



वृत्तपत्रे व मुिितं त्रज्ञान



शैली पुस्थिका व शैली आरािडा



समानाथी शब्द व त्यांचा वापर



व्याकरि

र्वभाग ब

वृत्तकक्ष



न्यूज डेस्कची कायधपद्धती



बातमीचे र्नयोजन व दृक् प्रर्तमा



वृत्तपत्रे, माणसके व वृत्तसं स्थांची रचना



सं पादकीय पदरचना व र्वर्वर् घटकांचे कायध



बातमी व प्रत हाताळिी



प्रत सं पादन

गुि 25

र्वभाग क
पानाची मांडिी, सजावट, र्नर्मधती व रेिाटन


ग्रार्फक णसद्धांत, टाईप व टाईपांची ओळि



सजावटीची तत्त्वे



पानाची मांडिी व प्रकार



मुििाची कॉपी र्नणिती



मुिि प्रर्िया व सं पादकीय सॉफ्टवेअर

र्वभाग ड

गुि 25

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती
छायाणचत्र पत्रकाररता

गुि

15


छायाणचत्र व छायाणचत्र पत्रकाररतेचा इर्तहास



छायाणचत्रांचे सं पादन



तांर्त्रक मार्हती
अ) णचत्रपट कॅ मेरा
आ) णभं ग
इ) इतर सामग्री
ई) र्फल्म

र्वभाग ई
छायाणचत्र कायधशाळा व प्रात्यणक्षक

गुि 10

णशफारस के लेले ग्रंथ


डॉ. र्ारूरकर र्व.ल., सं पादन कला व शास्त्र, चैतन्य प्रकाशन, औरंगाबाद
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प्रश्नपर्त्रका – 5
वाताांकन प्रात्यणक्षक

एकू ि गुि 100
प्रात्यणक्षक

र्वद्यार्थ्ाांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन बातम्या सं कणलत करण्यात 30 प्रकारच्या क्षेत्रीय कामांचे समाजीकरि करावे व 20
बातम्या णलहाव्या.
टीप- र्वद्यार्थ्ाांनी प्रथम दजाधचे प्रात्यणक्षक काम स्वतः करावे व वेळेत सादर करावे अशी अपेक्षा आहे. त्यामध्ये उशीर
झाल्यास पररक्षेला बसू र्दले जािार नाही.
प्रात्यणक्षक वषधभरात र्नयर्मतपिे करावयाचे आहे.


र्विाराने प्रात्यणक्षकाचा तपशील पुढे र्दला आहे.



प्रत्येक र्वद्यार्थ्ाधस प्रात्यणक्षक कायधपुस्थिका र्दली जाईल. त्यातील लेिनास 50 गुि आहेत.
1.

वाताांकन (350 ते 400 शब्द) र्वद्यार्थ्ाांनी एक वृत्तार्ाररत मुलाित व फीचर णलहावे

2.

पाच मुलािती घेिे (300 ते 400 शब्द)

3.

वृत्तलेि (फीचर) (400 ते 500 शब्द) (वृत्तार्ाररत 3 सार्े वृत्तलेि अपेणक्षत.)

4.

पाच लेि णलर्हिे (400 शब्द) (यापैकी कोितेही 2 लेि ताज्या र्वषयांवर असावेत.)

5.

पाच अग्रलेि णलर्हिे (350 ते 400 शब्द) (प्रासं र्गक र्वषयांवरील अग्रलेि असावेत.)

6.

मध्यमिं भ व ऍप एड लेि (300 ते 350 शब्द आणि मोठा लेि 800 शब्दांवर व ताजा असावा,
मोबाईलसाठी छोट्या बातम्या 20 ते 25 शब्दांपयांत, र्नवडलेल्या कोित्याही 2 र्वषयांवर िॉग लेिन व
दोन वेब वृत्तलेि)

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका – 6
संपादन प्रात्याक्षिक
काययशाळा



शीर्षक लेखन कार्षशाळा



शशरोभाग लेखन कार्षशाळा



मुद्रित शोधन कार्षशाळा




100 गुण
गण
ु 50

पुनर्लेखन कार्षशाळा

माांडणी व सजावट कार्षशाळा
लॅ ब जनयल

(प्रार्ोगगक ननर्तकाशलक)

50 गण
ु



पत्रिकेच्र्ा प्रकाशनाची ववद्र्ार्थ्र्ाचे गट पाडण्र्ात र्ेतील



प्रत्र्ेक समूहाला दर आठवडर्ाला एक अांक प्रकाशशत करावा लागेल त्र्ाांना एकूण 10 अांक
काढावे लागतील.



मूल्र्मापन ही ननरां तर प्रक्रिर्ा असेल दस
ु ऱ्र्ा सिात अांनतम मूल्र्मापन केले जाईल.

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका – 7
जनसं पकध , जार्हरात आणि माध्यम व्यवस्थापन
जनसं पकध व कॉपोरेट सं वाद

एकू ि गुि 100

गुि 20



इर्तहास, सं कल्पना, व्याख्या, माध्यम, जनसं पकध व कॉपोरेट सं वादातील सं बं र्



जनसं पकध व जार्हरात सं पकध



लक्ष्य, श्रोता व प्रेक्षकांची र्नणिती (णसगमेन्टेशन)



अंतगधत व बाह्य सं वाद सार्ने व पद्धती



जनसं पकध – माध्यमासाठी वृत्तस्रोत ते वाताध देण्याचे कायध



रचना व दृर्ष्ट्कोि



छायाणचत्र ओळी व शीषधक लेिन



र्डणजटल छायाणचत्रि



णचत्रांचे स्थलांतर



फोटो फीचर

र्वभाग ब
शासकीय मार्हती व प्रणसद्धीची व्यवस्था

गुि 15



जनसं पकाधची मार्हती व प्रणसद्धीची व्यवस्था



मूलभूत तत्वज्ञान व शास्त्रीय मार्हती



व्यवस्थापन व कायाधन्वयन पद्धती, सं स्कारात्मक व्यवस्था



पाश्वधभूमी सं शोर्न, सं दभध व प्रर्तवाद या पुष्ट्ी सेवांचा अभ्यास



माध्यम सं स्था (पीआयबी, डीएव्हीपी, पीआरएनआय, र्फल्म्स र्डव्हीजन व नाट्य र्वभाग)



माध्यम व्यवस्थापन



माध्यमांसाठीचे लेिन (प्रणसद्धीपत्रक, वाताध व िुलासे)



सावधजर्नक व िासगी क्षेत्रातील जनसं पकध



कॉपोरेट व सामाणजकी जबाबदारीची सं कल्पना आणि वेष्ट्ी अध्ययन



तिाव व्यवस्थापन



राष्ट्रीयतेच्या सं दभाधत सामाणजक र्वपिन



जनसं पकध कायदे व नैर्तक प्रश्न

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती


जनसं पकाधतील व्यावसार्यक सं घटना (पीआरएसआय, पीआरपीए इ.), व्यावसार्यक आचारसं र्हता

र्वभाग क
जार्हरात

गुि 20



भूर्मका – सं कल्पना, व्याख्या, उर्द्दष्ट्े व वगीकरि



माध्यम व जार्हरातींवर ताजे भाष्य, बातमीची विुर्नष्ठता व िुलेपिावर प्रभाव



जार्हरात सं स्था, र्वर्वर् र्वभागांची रचना व आं तरर्िया



जार्हरात प्रर्िया



ब्ॅं ड मॅ नेजमेन्ट, त्याचे घटक व मूलतत्वे



णचत्रवािी वार्हन्या व ब्ॅं डचा उदय



जार्हरातींचा सामाणजक व आणथधक प्रभाव



माध्यम र्नयोजन व स्थल र्विी



जार्हरात क्षेत्रातील व्यावसार्यक सं स्था – एएएआय, एएससीआय, जार्हरातींची आचारसं र्हता



जार्हरातींसाठीचे कायदे आणि नैर्तक समस्या

र्वभाग ड
माध्यम व्यवसाय व व्यवस्थापन

गुि 15



माध्यम व्यवस्थापन व माध्यम अथधशास्त्राची ओळि



मालकीचे प्रकार



माध्यम सं स्थांचे व्यवस्थापन, काही माध्यम सं स्थांचे अध्ययन

माध्यम – अथधकारि आणि र्वपिन र्वतरि तसेच वृत्तपत्रांच्या र्विनातील बदलते स्वरूप, वृत्तवार्हन्यांचे अथधकारि
(टीआरपी, आयबॉलशी स्पर्ाध इत्यार्द)
र्वभाग ई
जार्हरातीमर्ील कल्पकतेचे आकलन

गुि 15

जार्हरातींमर्ील कल्पकतेचे आकलन तसेच कल्पकतेचा सं वाद, कल्पक सं देशांचे सं क्षेप आणि वहन तसेच बुद्धीला र्क्का
देिाऱ्या कल्पना.


वेष्ट्ी अध्ययन

मोहीम र्नयोजन व र्नर्मधती
र्वभाग फ
प्रात्यणक्षक

गुि 15

ताज्या सं दभाधत तिाव वाताध व सं वाद (गुि 05)
मोर्हमेबाबतच्या आशयावर आर्ाररत मोर्हमेचा र्वकास (सामूर्हक उपिम) (गुि 10)

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती
णशफारस के लेले ग्रंथ


डॉ. र्ारूरकर र्व.ल., जनसं पकध मीमांसा, रामराज्य प्रकाशन, औरंगाबाद



पुरी सुरेश, जनसं पकध सं कल्पना आणि णसद्धांत, र्वमुिजन प्रकाशन, औरंगाबाद, 1984



पत्की र्व.वा., जनसं पकध , राजहंस प्रकाशन, पुिे



डॉ भोसले डी.एम., शैक्षणिक जनसं पकध , स्वाणभमान प्रकाशन, औरंगाबाद, 2011



Jaishri Jethwancy and Shruti Jain, (2012) Advertising Management,
Oxford University Press, New Delhi.



Jaishri Jethwaney (2010). Corporate Communication Principles and
Practice, New Delhi, Oxford University Press.



Joseph Fernandez (2004). Corporate Communications: A 21 st Century
Primer, Response Books, New Delhi.



Dalmar Fisher (1999). Communication in Organisations, Jaico
Publishing House, Mumbai.



Scott Cutlip (1995). Effective Public Relations, et al, London.



Ghoshal Subhash And McMillan (2002). Making of Advertisement.



Ogilvy David (1997). Ogilvy on Advertising, Prion Books, London



Jaishri Jethwaney and N Sarkar (2015). Public Relations Management,
Sterling, New-Delhi.



Oliver Sandra (2008). Public Relations Strategy, Kogan Page, Social
Sector Communication in India – Concepts, Practices and Case Studies.



Jaishri Jethwaney, (2016) Social Sector Communication in India –
concepts, Practices and Case Studies, Sage, New Delhi, 2016.



Cees, B.M., Riel, Van, Fombrun and Charles J. (2007). Essential of
Corporate communication: Implementing Practices for Effective
Reputation Management Reputation, Routledge Publication.

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका 8
नभोवािी व णचत्रवािी पत्रकाररता
र्वभाग अ

100 गुि
30 गुि

नभोवािी
नभोवािी माध्यमाची ओळि उगम आणि भारतीय सं दभाधत र्वकास. नभोवािी वाताध व त्याच्या र्वर्वर् रचना


वाताध व कायधिमासाठी सं र्हता लेिन



नभोवािीसाठी मुलािती व र्फचर लेिन



नभोवािी वृत्त र्नवेदन



सं कणलत ध्वनी व अवतरिे (बाईट्स)



र्वर्वर् प्रकारची नभोवािी व्यवस्था ए.एम.एफ. समुह (समाज नभोवािी पररसर (कॅ सू)) नभोवािी



आकाशवािी व िाजी एफ एम कें िे



कम्यूर्नटी रेर्डओची कायधप्रिाली र्नर्मधती




महाराष्ट्रातील कम्युर्नटी रे र्डओ कें िास भेटी व अहवाल
कम्युर्नटी रेर्डओ कायधिमाचे साप्तार्हक र्नयोजन व सं र्हता लेिन पूवधतयारी



िाजगी स्वयं सेवी सं स्थेसाठी कम्युर्नटी रेर्डओचा प्रभाव व कायधर्नर्मधती कोष्ट्क

र्वभाग ब

30 गुि

णचत्रवािी माध्यम


दूरणचत्रवािी माध्यमाची ओळि उगम व भारतीय सं दभाधत र्वकास



णचत्रवािी वाताांकन



णचत्रवािी सं र्हता लेिन



णचत्रवािी सूत्रसं चालन



र्वकासासाठी णचत्रवािी



णचत्रवािी वाताांकन र्नर्मधतीची तं त्रे



वाताध व प्रचणलत घडामोडी



टॉक शो व पर्त्रका कायधिम साइट



दूरदशधन व िाजगी णचत्रवार्हनी वार्हन्या



साईट प्रकल्प



अनुबोर्पट सं कल्पना



प्रर्िया व र्नर्मधती



णचत्रपट माध्यमे

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती


जागर्तक व भारतीय णचत्रपटांचा आढावा
प्रात्याणक्षक
नभोवािी

20 गुि

णचत्रवािी

20 गुि

णशफारस के लेले ग्रंथ


डॉ. र्ारूरकार र्व.ल.ए दूरदशधन आणि लोक सं स्कृ ती, चैतन्य प्रकाशन, औरंगाबाद 2005



कोरडे पुरूषोत्तम, नभोवािी माध्यम, श्रीर्वद्या प्रकाशन, पुिे



देशपांडे आकाशानं द, णचत्रवािी माध्यम, पुिे 1995



वाळवेकर समीरि, आजच्या ठळक बातम्या, राजहंस प्रकाशन, पुिे 2002



श्याम कश्यप, टे लीव्हीजन की कहानी, राजकमल प्रकाशन



कु मार राके श, टे लीव्हीजन पत्रकाररता, नटराज प्रकाशन



एस. मुिफा जैदी, टे लीव्हीजन समाचार लेिन और वाचन, र्वश्वर्वद्यालय प्रकाशन, वारािसी



Elwyn, E. (1977). Radio : A Guide to Broadcasting techniques, Barrie and
Jenkins.



Masani, M. (1976). Broadcasting and the People, National Book Trust.



Saksena, G. (1996). Television in India: Changes and challenges, Vikas
Publishing.



Fleming, C. (2002). The Radio Handbook, Routledge.



Boyal, A. (1999), Broadcasting Journalism, OUP.



White, T. (1996) Broadcasting News Writing, Reporting and Producing, Focal
Press.



Ivor Y. (1995). Television News, Focal Press, Oxford.



Boyd, A. (2000), Broadcasting Journalism: Techniques of Radio & television
News – 5th Edition, Focal Press, New Delhi



Srivastava, K. M. (2005), Broadcast Journalism in the 21st Century, Sterling
Publications, New Delhi.



Thompson, R. (2004). The Broadcast Journalism Handbook: A television news
survival guide, Oxford.

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती


Papper, R. A. (1995). Broadcast News Writing style book, 5th Edition, Pearson
Education, London.



Rober. M (2000). An introduction to writing for Electronic Media; script
writing essentials across the



, Focal Press, Oxford.

Jassph, K. V (2010). Economics of Culture Industry: Television in India. Shipra
Publications, New Delhi



Luthara, H. K (1987). Indian Broadcasting, Publications Division, New Delhi



Mandy, D. (2000) Radio in Global Age, Policy Press, Cambridge.



Hipson, R. (2008) Light and Lens Photography in the digital age. Taylor and
Francis.

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका – 9
र्वकास पत्रकाररता

एकू ि गुि 100

र्वभाग अ
र्वकास – तत्त्व व व्यवहार

गुि 30

र्वकासाची तत्त्वे आणि णसद्धांत
र्वर्वर् प्रर्तमाने व दृर्ष्ट्कोि यांचा आढावा घेिे आणि प्रभुत्वशाली व सहभागी प्रर्तमानांची ओळि करून घेिे


र्वकास पत्रकाररतेची पररिामे म्हिजे शाश्वत र्वकास, मानवी र्वकास, सं वेदनशील घटक, सं घषध, गैरसरकारी
स्वयं सेवी सं स्था व नागरी समाज या सं कल्पनांची ओळि



माध्यम व र्वकासाकडे पाहण्याचा हक्कप्रर्ान दृर्ष्ट्कोि, मार्हतीचा अणर्कार, अणभव्यिी स्वातं त्र्य, र्वर्वर्ता व
बहुआयामी पैलचा
ूं सहभाग, उत्तरदार्यत्व व पारदणशधता यांची मार्हती घेिे



सं वाद व राष्ट्रीय र्वकासाची प्रर्तमाने



आं तरराष्ट्रीय सं वाद व प्रचार, नवी जागर्तक सं वाद व्यवस्था यांची ओळि



र्वकास सं स्था, सं युि राष्ट्रसंघ इत्यार्द सं स्थांचा पररचय

र्वभाग ब
भारताचा र्वकास व र्वकासाची प्रिाली
गुि 30


आणथधक र्वकास व सामाणजक र्वकास, न्याय स्वातं त्र्य व समान सं र्ी, शासन, राज्यशासन यांची मार्हती,
बाजारपेठ व सावधजर्नक र्ोरि, दाररद्र्य इत्यादी र्वषयांची चचाध



वाद, बेकारी, दाररद्र्य (भारताच्या सं दभाधत) आणि भारताचे शासकीय कायधिम



सामाणजक व र्वकास कायाांचे णसंहावलोकन आणि त्यांचा जनतेवरचा प्रभाव




राष्ट्रीय र्मशन, आपत्ती व पुनवधसन
णशक्षि, आरोग्य व र्वकासाची सार्ने



मूलभूत जीवनशैलीबाबतचे प्रश्न, जमीन, पािी, शेती, अन्न-र्ान्य, आरोग्य, जैव-र्वर्वर्ता, ऊजाध आणि जीवन
जगण्याचा हक्क इत्यादी सं कल्पनांची मार्हती



णलं गभेद समस्या, स्त्री-पुरुष व तृतीयपं थीय यांची समानता, सामाणजक प्रगती, मर्हला रोजगार आणि भूमी
अणर्कार, मर्हला चळवळी इत्यार्द



भारतातील सामाणजक र्वकास, भारतातील स्थार्नक र्वकासाचा णचर्कत्सक आढावा.

र्वभाग क
र्वकास वाताांकन

गुि 20

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती
र्वकास पत्रकाररता वाताांकन, कौशल्य व र्वकास यशकथा, र्वकास कथांची सार्ने, शासकीय आणि र्बगर शासकीय
क्षेत्रीय कायध, सं शोर्न व र्वकास कायधर्वषयक मुलािती, गटचचाध, पारंपररक व अपारंपररक सार्नांचा र्वचार.


र्वकास कथांचे र्वर्वर् प्रकार, वाताांकन व र्वर्वर् प्रकारच्या यशकथांचे लेिन, फीचर लेिन, र्वर्वर् प्रकारचा
तपशील र्मळविे व आकडेवारीचा उपयोग करिे.

र्वभाग ड
र्वकास प्रश्नांशी र्नगडीत क्षेत्रीय कामर्गरी

गुि 20

णशफारस के लेले ग्रंथ


डॉ. र्ारूरकर र्व.ल., र्वकास सं वादाची णक्षर्तजे, चैतन्य प्रकाशन, औरंगाबाद, 2000



डॉ. र्ारूरकर र्व.ल., शाश्वत र्वकास सं वाद, चैतन्य प्रकाशन, औरंगाबाद 2009



पवार सुर्ाकर, वृत्तपत्र व्यवसाय- काल आणि आज, जयश्री प्रकाशन, नाणशक



डॉ. र्ारूरकर र्व.ल., आज-कालची पत्रकाररता, रामराज्य प्रकाशन, औरंगाबाद 1965

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती

प्रश्नपर्त्रका - 10
नवी माध्यमे व सायबर प्रत्रकाररता

100 गुि

र्वभाग अ
पत्रकाररतेसाठी मार्हती तं त्रज्ञान

25 गुि



हाडधवेअरची मार्हती आणि आउटपुट, मुर्ित प्रती, कायधप्रिाली सं ग्रह आणि इतर पूरक तं त्रसामग्री



सॉफ्टवेअरचा वापर — वडध प्रोसेणसेग, स्प्रेडशीट, ग्रार्फक्स, व इमेज एडीटींग



वृत्तपत्रे व माणसके यांची सजावट — सीसीआय लेआउट, चॅ म्प, अस्थायी सजावट



अॅडहॉक इनर्डझाइन



इंटरनेट सं कल्पना व सचध इंणजन, मुििपूवध र्डजीटल तं त्र

सायबर पत्रकाररता


कनव्हजधन्स व पत्रकाररता
सं कल्पना
इंटरनेटचा माध्यम या नात्याने र्वकास, त्याचे वैणशष्ट्यपूिध व्यर्ित्व घटक, पारंपाररक प्रिाली आणि वृत्तचिाची
बदलती रूपे, वृत्त सादरीकरिाची सार्ने, एकात्म प्रगत वृत्तकक्ष, नवीन वाताधहरांसाठी आव्हाने व सं र्ी
िाररक्षक ते वाटाडया अशी बदलती भूर्मका, बातमीची प्रर्तपाने व नफा सं र्ी, इंटरनेट तं त्रज्ञान.



वेब पानावरील वृत्त, वृत्तपत्रे, नभोवािी, णचत्रवािी इत्यार्द माध्यमांसाठी वेब वाताधची तयारी, वेब वाताध उगम व
ताजे प्रवाह, स्वतं त्र वृत्त पोटध लचा र्वकास



ताज्या र्वषयांवरचे लेिन, सं पादन, वाताांकन व व्यवस्थापन



ऑनलाईन पत्रकाराची कौशल्ये, वेब वृत्तपत्राची रचना, दृक्श्राव्य र्नर्मधती, वेब सजावट व र्नर्मधती, मार्हतीचे
स्थापत्य — फोटोशॉप प्रथम पृष्ठ सं पादक, फाईल टर ान्सफर प्रोटोकॉल टे क्स्स्ट व हायपरटे क्स्स्टची हाताळिी



इंटरनेट आचारसं र्हता व महत्वाचे प्रश्न

सोशल र्मर्डया


वर्गाणर्र्ष्ठत जार्हरातवाताध, सुरक्षा मतचाचिी व अहवाल, बुलेर्टन बोडध, आं तरजाल (नेट) समुदाय, चुकीच्या
मार्हतीची तपासिी व विुर्नष्ठता
आं तरजाल अक्षम व आं तरजाल सक्षम, भारतासारख्या र्वकसनशील देशात आं तरजालासोबतची जोडिी व अन्य
प्रश्न, अणभव्यिी स्वातं त्र्य, र्व-आशय र्नयं त्रि व ई शासक

सायबर पत्रकार व उद्योजक
र्वभाग ब

25 गुि

इंटरनेट प्रोटोकॉल (IPTV), इं टरनेट प्रसाराची सं कल्पना, इंटरनेट नभोवािी व इंटरनेट णचत्रवािी, ऑनलाईन जार्हरात,
प्रसारर्वषयक णचत्रपट, लघुपट, ग्राहकप्रर्ान प्रसारि, ऑनलाईन सं पादन, ऑनलाईन जनसं पकध , ऑनलाईन आशय

भारतीय जनसं चार सं स्थान , अमरावती
र्नर्मधती, व्यावसार्यक बाजू व महसूल प्रिालीच्या इतर योजना
ऑनलाईन प्रात्याणक्षक व क्षेत्रीय कामर्गरी
िॉग लेिन
ऑनलाईन वृत्तपत्र
ऑनलाईन माणसक
डेटा बेस मॅ नेजमेंट

र्वभाग क

25 गुि

ग्रार्फक व अॅर्नमेशन
र्डजीटल वुत्तकथेचे सं पादन
छोटया अॅर्नमेशन चैतन्य पटाचे स्पष्ट्ीकरि त्यासाठी फ्लॅ शचा वापर करून अॅर्नमेशन र्नर्मधती
कल्पक सादरीकरि
सॉफ्टवेअर
अॅडव्हॉन्स फोटोशॉप
कोरल डर ॉ
इनर्डझाइन
इतर र्डणजटल तं त्रे
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