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1.1 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸੱ ਮਸਸਆ
ਮਨੱ ਖ ਇਕ ਸਮਾਸਜਕ ਪਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭਾਅ ਹੈ ਸਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਸਿਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ
ਿਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੂਜੇ ਮਨੱ ਖ ਤੱ ਕ ਪੰ ਹਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਕ ਜਦੋਂ ਮਨੱ ਖ ਨੇ ਿੋਲਣਾ ਿੀ
ਨਹੀਂ ਸਸਸਖਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਸਚਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਗ੍ਾਸਰਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਤੇ ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਤਿਦੀਲ ਹੰ ਦੇ
ਰੰ ਗ੍ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਾਡੇ ਪੰ ਹਚਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੱ ਥਰ ਯੱ ਗ੍ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਸਜਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ
ਕਿੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਚੱ ਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸਪਰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

Value addition: Animation
Heading of Animation : Flying Bird with holding letter


How to Animate : Fly from left
ਕਾਗ੍ਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਖ਼ਿਾਰ ਛਪਣ ਲੱਗ੍ਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਚ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ
ਕੰ ਪਨੀ ਿਪਾਰ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਘਟਨਾਿਾਂ ਿਾਪਰੀਆਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਪਸਹਲੇ
ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨਾ ਿੀ ਅਸਹਮ ਸੀ।

Value addition: Historical Context
ਪਸਹਲਾ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਅਖ਼ਿਾਰ – ਿੰ ਗ੍ਾਲ ਗ੍ਜਟ 1780
ਭਾਰਤ ਸਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਮੱ ਢ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਆਉਣ
ਨਾਲ ਿੱ ਝਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿਚ ਪਸਹਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ
ਉਨਹਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਿਲੋਂ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆ, ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰ ਡੀਆ
ਕੰ ਪਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ੱ ਸੇ, ਸਗ੍ਲੇ ਜਾਂ ਰੋਸੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਭ ਿਧਦਾ ਸਗ੍ਆ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਕੰ ਪਨੀ ਸਖ਼ਲਾਫ਼
ਜੇਹਾਦ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿਚ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ।

Source: 1) http://en.wikipedia.org/wiki/Media_of_India
2) http://content.gucca.dk/spil-covers/store/east-india-company_60596.jpg

ਭਾਰਤ ਸਿਚ ਪਸਹਲਾ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਿਾਰ ਤੇ ਿਾਅਦ ਸਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਅਖਿਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਸਿਛਾਇਆ। ਅੱ ਖ ਦੇ
ਫੇਰ ਸਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੰ ਚਾਈ ਜਾਣ ਲਗ੍ੀ। ਪਰ, ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਸਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੱ ਕਠੀ ਸਕਿੇਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਭਾਿੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਯੱ ਗ੍ ਸਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਦਨੀਆਂ ਇਕ ਸਪੰ ਡ ਿਾਂਗ੍ ਜਾਪਣ
ਲਗ੍ੀ। ਪਰ, ਖ਼ਿਰਾਂ ਇਕਤਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਸਰਆਂ ਲਈ ਿਸਣਆ ਸਰਹਾ। ਹਰ ਅਖ਼ਿਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੂ ਸਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਖ਼ਿਰਾਂ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰ ਭੇ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਸਿਚ ਇਹ ਯਤਨ ਸੰ ਗ੍ਠਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਸਿਚ ਆਰੰ ਭ ਹੋਏ।

1.2 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱ ਖ ਸੋਮੇ
ਖ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ੰ ਦਗ੍ੀ ‘ਚ ਅਸਹਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿਚ ਪਹੰ ਚਦੀਆਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਸਜਕ ਸਿਿਸਥਾ, ਆਰਸਥਕ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਸਹਤਕ ਸਮਆਰ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਸਿਸਤਸਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭੰ ਨ ਸਭੰ ਨ
ਸਿਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਅਖਿਾਰ ਸਿਚ ਸਕਿੇਂ ਇਕੱ ਤਸਰਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱ ਖ ਸੋਮੇ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਅਨਸਾਰ ਹਨ:-

Figure 1.1 (Original)

1.2.1 ਸਮਾਚਾਰ ਬਬਊਰੋ:
ਸਥਾਪਤ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਿੇਖਸਦਆਂ ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ ਖੋਲੇ ।ਹ ਇਨਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ
ਸਿਚ ਸਰਪੋਰਟਰ, ਉੱਪ ਸੰ ਪਾਦਕ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਰ ਆਸਦ ਿੀ ਸਨਯਕਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ। ਸਿਊਰੋ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਤੇ ਗ੍ਏ ਕਾਰਜ,
ਹਰ ਸਕਸਮ ਦੇ ਸਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਖੇਤਰ ਸਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ, ਖ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ

ਸਤਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਜਥੋਂ ਤਕ ਸੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰ ਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਸਿਊਰੋ ਉਸ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ
ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਜੋ ਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਊਰੋ ਸਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ
ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਖੋ ਿਖਰੇ ਖੇਤਰ ਸਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਿੇ ਕੋਈ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਸਸਆਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਦਅਕ,
ਕੋਈ ਸਸਭਆਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ਇੱ ਕਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਊਰੋ ਦੇ
ਦਫਤਰ ਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਥੇ ਉਪ ਸੰ ਪਾਦਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਾਸਦਤ ਕਰ ਕੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਭੇਜ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ।

Figure 1.2 (Original)
ਇਹ ਸਿਊਰੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਸਿਚੋਂ ਅਖ਼ਿਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਸਤਹਾਰ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਡਣ ਦੀ ਸਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ,ਿੀ
ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਇੱ ਕਤਸਰਤ ਖ਼ਿਰਾਂ
Figure 1.3
http://www.cartoonst
ock.com/newscartoo
ns/cartoonists/nsu/lo
wres/nsun302l.jpg

Figure 1.4
http://www.chinadaily.com.cn/englis
h/doc/200602/08/xin_25020308070649639738
.jpg

Figure 1.5
http://cicilucy86.blogspot.in/

1.2.2 ਸਮਾਚਾਰ ਬਰਪੋਰਟਰ
ਹਰ ਅਖ਼ਿਾਰ ਮੱ ਖ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੋਰਟਰ
ਸਨਯਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੋਰਟਰ ਉਸ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਚ ਿਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਿਰ
ਿਣਾ ਕੇ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉੱਪ ਸੰ ਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਿਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਅਖ਼ਿਾਰ ਸਿਚ ਿੈਠੇ ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਿੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨਾ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੋਰਟਰ ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਸਕਆਂ ਸਿਚ ਸਨਯਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਸਜਥੇ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਰਪੋਰਟਰ ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ ਮੱ ਖ ਨੰ ਮਾਇੰ ਦੇ ਿਜੋਂ ਿੀ
ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਿਾਰ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦਾ ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਿੋਰਡ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਚ
ਿਾਪਰਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗ੍ਾਂਊਂ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਿੀ ਸਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਸਦ ਿੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਸਮਾਚਾਰ
ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਚ ਪੰ ਹਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਿਰਾਂ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਨ
ਸਿਚ ਸਰਪੋਰਟਰ ਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਿਹਤ ਅਸਹਮ ਹੈ। ਸਰਪੋਰਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਸਰ
ਹੰ ਦੀਆਂ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸਾਂ ਸਿਚ ਸਹੱ ਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਖ਼ਿਰਾਂ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਦਾ

Figure 1.6
http://farm2.static.flickr.com/135
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ਹੈ।

1.2.3 ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ (Stinger)
ਹਰ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ ਪਰਿੰਧਕੀ ਿੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਰਸਖਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਿਹਤ
ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਿਚ ਸਿਊਰੋ ਕੱ ਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਕ ਮੱ ਖ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਰਪੋਰਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ, ਿਲਾਕਾਂ ਆਸਦ ਸਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੇ ਤਸਹਸੀਲਾਂ, ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਿਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਪਰਸਤ ਖ਼ਿਰ ਸਮਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਿਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸਦਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ
ਸਮਹਨਤਾਨਾ ਿਖੋਂ ਿਖ ਖ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਮਤਾਸਿਕ ਪਰਸਤਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਿੀ ਖ਼ਿਰ
ਦੇ ਨਮਾਇੰ ਦੇ ਿਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਖੱ ਤੇ ਸਿਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਖੱ ਤੇ ਸਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ/ਖ਼ਿਰਾਂ ਆਪਣੇ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਦੰ ਦੇ ਹਨ।

Value addition: Did you Know
Heading text: ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਦਾ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਮੱ ਤ
Body text: ਕੀ ਤਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਕ ਜੇ ਉਸ ਸਖੱ ਤੇ ਸਿਚ ਕੋਈ ਿੱ ਡੀ ਘਟਨਾ ਿਾਪਰ ਗ੍ਈ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਪਰਧਾਨਮੰ ਤਰੀ ਆਸਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਖ਼ਿਰਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਿਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰਖੀ
ਜਾਂਦੀ ਸਗ੍ੋਂ ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਸਰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਮੌਕੇ
ਉੱਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸਰਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਿਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਿਲੋਂ ਭੇਜੀ ਖ਼ਿਰ ਦੋਿਾਂ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਖ਼ਿਰ ਸਿਚ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Source: Original

1.3 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੋਮੇ
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1.3.1 ਪਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ
ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਸਿਚ ਪਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਿੀ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ ਕੋਈ ਿੀ ਖ਼ਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਿਧੇਰੇ
ਪਰਮਾਣਤ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿੀਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰ ਆਪਣੇ
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਸਨਯਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਿੀਰਾਂ ਸਖਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ
ਪਰਮਾਸਣਕ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਫਰੀ ਲਾਂਸਰ ਫੋਟੋ ਗ੍ਰਾਫਰ ਤੋਂ ਿੀ ਤਸਿੀਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਪਛਲੇ ਸਸਮਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਚਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ ਨੇ ਿੀਂ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਊਰੋ
ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਿਦਲੇ ਸਿਚ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਇਨਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ/ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਢੱ ਕਿਾਂ ਸੇਿਾ ਫਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

1.3.2 ਪਰੈਸ ਕਾਨਫੰ ਰਸ

ਖ਼ਿਰਾਂ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਸ
ਸਿਚ ਸਕਸੇ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਸਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਆਲਾਂ ਦਾ ਜਆਿ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਆਲ ਜਆਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ,
ਫੈਸਸਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਸਧਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਨਿੇਂ ਉਤਪਾਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਤ ਸਮੇਂ ਲਏ ਗ੍ਏ ਫੈਸਸਲਆਂ, ਿਪਾਰ ਸਿਚ
ਸਿਸਤਾਰ ਆਸਦ ਲਈ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫੰ ਰਸ ਆਯੋਸਜਤ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ ਿਖੋਂ ਿਖ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਦੇ ਨਮਾਇੰ ਦੇ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ
ਨਮਾਇੰ ਸਦਆਂ ਨੂੰ ਅਗ੍ਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਸਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਾਇੰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਸਿਚ ਹੋਏ ਸਆਲ ਜਆਿਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਿਾਰ ਲਈ ਖ਼ਿਰ
ਸਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1.3.3 ਪਰੈਸ ਨੋਟ
ਖ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਮੱ ਖ ਸੋਸਮਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਭਾਗ੍ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਮਾਚਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਭਾਗ੍ ਕੋਲ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਸਧਕਾਰੀ
ਸਨਯਕਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸਿਭਾਗ੍ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਧਤ ਖ਼ਿਰ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਸੰ ਪਰਕ ਅਸਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸਿਭਾਗ੍ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਨਿੇਂ ਫੈਸਸਲਆਂ ਿਾਰੇ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰਨ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਇਕ ਪਰੈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਊਰੋ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸਿਨੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਸਟੰ ਗ੍ਾ ਸਿਚ
ਲਏ ਗ੍ਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱ ਖ ਫੈਸਸਲਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1.4 ਸਮਾਚਾਰ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਮੇ
ਸਮਾਚਾਰ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਸਮਆਂ ਸਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅਸਹਮ ਰੋਲ ਸਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕ ਪੂਰੇ ਸਿਸ਼ਿ
ਭਰ ਸਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਕੱ ਸਠਆਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਅਸਮੱ ਰਥਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ।

1.4.1 ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਅਸੀ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਸ਼ਾਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਸੇ ਿੀ ਖ਼ਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਸਕ ਉਹ
ਦਨੀਆਂ ਭਰ ਸਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪੋਰਟਰ ਸਨਯਕਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਊਰੋ ਕਾਇਮ ਕਰੇ । ਹਰ ਅਖ਼ਿਾਰ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਭੇਜਣ ਪਰਸਤ ਇਕ ਪਹੰ ਚ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਪੰ ਜਾਿੀ ਸਿਚ ਛਪਣ ਿਾਲੇ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਚ ਘਟਨ ਿਾਲੀਆਂ
ਘਟਨਾਿਾਂ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਉਂਸਕ ਪੰ ਜਾਿ ਸਿਚੋਂ ਿੱ ਡੀ ਸਗ੍ਣਤੀ ਸਿਚ ਲੋ ਕ ਅਮਰੀਕਾ ,ਇਟਲੀ ,ਇੰ ਗ੍ਲੈਂ ਡ ,ਕੈਨੇਡਾ ,
ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਸਸੰ ਗ੍ਾਪਰ ਆਸਦ ਮਲਕਾਂ ਸਿਚ ਪਰਿਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱ ਛੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਸਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੱ ਖਸਾਂਦ ਸੰ ਿੰ ਧੀ
ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਮਲਕਾਂ ਸਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਸਿੰ ਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਲਚਸਪੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਖ਼ਿਾਰ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਕ
ਇਕ ਪੰ ਨਾ ਸਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਦਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ
ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਸੇ ਿੀ ਕੋਨੇ ਸਿਚ ਿਾਪਰਦੀ ਸਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਿਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Value addition: Intellectual Context
Heading text: ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
Body text: ਸਿਸ਼ਿ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਸਹਰਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੌਜਆਨ ਚਾਰਲਸ ਲੂਈਸ ਹਿਾਸ
ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਸ ਨੇ 1835 ਈ. ਸਿਚ ਸਨਊਜ਼ ਸਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜਕਲ ਸਿਸ਼ਿ ਦੀ ਪਰਸਸੱ ਧ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ।

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ੍ਾਂ ਸਿਚ ਿੰ ਸਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

Figure 1.10
(Original)

ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਚਾਰਲਸ ਿਾਲਸ ਆਿਾਸ ਦੀ ਏਜੰ ਸੀ ਸਿਚ ਹੀ ਪਰਸਸੱ ਸਖਅਤ ਇਕ ਜਰਨਲ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਜੂਲੀਅਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲੰਦਨ ਸਿਚ
ਰਾਈਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ‘ਸਨਉਜ਼ ਸਿਊਰੋ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਲਸ ਆਿਾਸ ਦੀ ਹੀ ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਇਕ ਪਰਸਸੱ ਸਖਅਤ ਯੂਿਕ ਿਰਨਰਡ
ਿੋਲਫ ਨੇ 1849 ਈ. ਸਿਚ ਿੋਲਫ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸ਼ਿ ਸਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦਾ
ਇਕ ਅੰ ਦੋਲਨ ਸ਼ਰੂ ਹੋਇਆ ਸਜਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਚਾਰਲਸ ਆਿਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਨ 1865 ਸਿਚ ਪਰਚਸਲਤ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਿਚ ਮੱ ਖ
ਰੂਪ ਸਿਚ ਚਾਰਲਸ ਆਿਾਸ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਿੋਲਫ ਨੇ ਆਪਸ ਸਿਚ ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ 1872 ਸਿਚ ‘ਨੇਸ਼ਨਲ
ਸਨਉਯਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਡ ਪਰੈਸ’ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ ਸਗ੍ਆ। ਸੰ ਨ 1848 ਸਿਚ ਸਨਉਯਾਰਕ ਦੇ ਕਝ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਚ ਹਾਰਿਟ ਸਨਊਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਦਾ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰ ਨ1857 ਸਿਚ ‘ਨੇਸ਼ਨਲ ਸਨਉਯਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਰੈਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਪਰ, ਆਪਸੀ ਸਿਿਾਦ ਦੇ
ਸਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਭੰ ਗ੍ ਹੋ ਸਗ੍ਆ। ਸੰ ਨ 1952 ਸਿਚ ਯੂਨਾਸਕੋ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ
ਦਾ ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਸਜਸ ਸਿਚ ਮੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਛੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ:-

Figure 1.11
(Original)

ਦੇਸੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਸਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਸਮਾਚਾਰ ਇਕੱ ਤਸਰਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਜਿੇਂ:

1. ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਰੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
2. ਇੰਡੀਆ ਬਨਊਜ਼ ਏਜੰ ਸੀ
3. ਯੂਨਾਇਬਟਡ ਪਰੈਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀ ਹਨ ਪਰ, ਸਕਸੇ ਿੇਲੇ ਇਨਹਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ੍ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।

4. ਪਰੈਸ ਟਰਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Press trust of India)
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਲਸਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਡੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ
ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਡ ਪਰੈਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਅਗ੍ਸਤ 1947 ਸਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ
ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿਚ ਖ਼ਿਰਾਂ ਦੇਣ
ਿਾਲੀ ਪਸਹਲੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਰਾਜਨੀਸਤਕ, ਆਰਥਕ, ਿਪਾਰਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਿਕਾਸ ਸੰ ਿੰ ਧੀ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਿਦ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਿਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਜਸ ਸਿਚ 40 ਪਰਸਤਸ਼ਤ ਸਮਾਚਾਰ
ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

http://www.faizankhan.com/PressClips/slides/faizan-PTI-news.jpg

Figure 1.12

5. ਯੂਨਾਇਬਟਡ ਬਨਊਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਏਜੰ ਸੀ (United news of India)
ਇਸ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 10 ਨਿੰ ਿਰ 1959 ਸਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਏਜੰ ਸੀ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਿਾ ਦਾ ਕੰ ਮ 21 ਮਾਰਚ 1961 ਸਿਚ ਸ਼ਰੂ
ਕੀਤਾ। ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਮੱ ਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ. ਦੋਿੇਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਅੱ ਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਿੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਨਭਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਟਰਸਟੀ ਹਨ ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਆਸਦ ਦੀਆਂ
ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੀ ਖੋਲਹ ਰਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹੰ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਦੀ ਸਹੰ ਦੀ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ‘ਯੂਨੀਿਾਰਤਾ’ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ. ‘ਉਰਦੂ’ ਦਾ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਿਣਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ ਲਗ੍ਭਗ੍ ਹਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗ੍ਾਂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱ ਖ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਿਚ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ
ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ਸਨਊਜ਼ ਸਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਮੱ ਖ
ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਚ ਿੈਠਾ ਡੈਸਕ ਅਮਲਾ ਇਨਹਾਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਾਸਦਤ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ਿਾਰ, ਰੇਡੀਉ,ਟੀ.ਿੀ

ਆਸਦ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਸਰਤ ਕਰਦਾ ਰਸਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸਜਹਾ ਹੈ ਸਕ ਹੋਰ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿੰਧ ਕੀਤੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਟੈਲੇਕਮਾ ਮਸ਼ੀਨ ਇਨਹਾਂ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਚ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿੰਧ ਕੀਤਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਿੰਧ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ
‘ਤੇ ਇਹ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਸਕ ਫੀਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ 25000/-ਰਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਾਇਤ ਿਾਲੀ ਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀ 5000/- ਰਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕ 5,00,000/-(ਪੰ ਜ ਲੱਖ) ਰਪਏ ਇਸ਼ਾਇਤ ਿਾਲੀ
ਖ਼ਿਰ ਨੂੰ 50,000/- ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗ੍ਾ । ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਜੋ ਿੀ ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਿੇਰਿਾ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਸਦਨ ਰਾਤ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਸਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ।

Value addition: Analogies
Heading text: ਆਰਥਕ ਏਜੰ ਸੀ Sensex
Body text: ਇਨਹਾਂ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਅਸਜਹੀਆਂ
ਸਮਰੂਪ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਿੀ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਸਿਚ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ੍ਦਾਨ
ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਸਿਚੋਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱ ਖ ਆਧਾਰ ਸਰੋਤ Sensex ਹੈ। ਇਸ ਿਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਆਂਕਸੜਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਭੰ ਨ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸਹਮੀਅਤ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੰ ਸੀ ਦੇ
ਿਧ ਘੱ ਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿੀ ਆਰਥਕ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਿਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Source: http://library.thinkquest.org/08aug/00871/images/14754275_Sensex_BSE_newsimage.jpg

1.5 ਸਮਾਚਾਰ ਇਕੱ ਤਰਤਾ
1.5.1 ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਅਮਲਾ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਿੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਜਦੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ ਸਥਾਈ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ,
ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਆਸਦ ਿਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਖ਼ਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿੱ ਡਾ
ਸੰ ਗ੍ਰਸਹ ਅਖ਼ਿਾਰ ਕੋਲ ਪੰ ਹਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖ਼ਿਾਰ ਸਿਚ ਿੈਠਾ ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਅਮਲਾ ਇਨਹਾਂ ਖ਼ਿਰਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੰ ਡ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Figure 1.13

1.5.2 ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੰ ਡ

ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਅਮਲਾ

http://www.pccsl.lk/includes/photogallery/imag
es/090426115300.JPG

ਸ਼ਰੇਣੀ ਿੰ ਡ ਮੌਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਅਨਸਾਰ ਹੈ :

Figure 1.14
(Original)
ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ ਸਿਚ ਿੈਠੇ ਸਮਾਚਾਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਿੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰੇਣੀ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਿੰ ਸਡਆ ਸਗ੍ਆ ਹੈ । ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਅਮਲਾ ਆਪੋ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਖ਼ਿਰ ਨੂੰ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰ ਪਾਸਦਤ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਢਕਿੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰ ਨਾ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰ ਪਾਦਕ ਇਨਹਾਂ ਪੰ ਸਨਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ
ਸੰ ਪਾਦਕ ਿਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗ੍ਆ ਪੰ ਨਾ ਹੀ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪਰੇਸ ਸਿਚ ਭੇਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਪਰਸਕਸਰਆ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਿਾਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਚਾਰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਸਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਿੇਚਨ (Summary)
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸਮੱ ਚੇ ਰੂਪ ਸਿਚ ਅਸੀਂ ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿਚ ਯੋਗ੍ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ
ਸਜਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਿਨਾਉਣ ਸਿਚ ਸਜਥੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ, ਸਮਾਚਾਰ ਸਰਪੋਟਰ, ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ ਮੱ ਖ ਰੂਪ ਸਿਚ ਅਸਹਮ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਉਥੇ
ਪਰੈਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਿੀ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਜਥੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਹੰ ਦੀਆਂ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰੈਸ ਨੋਟ,
ਅਖ਼ਿਾਰ ਨੂੰ ਸਗ੍ਆਨ ਭਰਪੂਰ ਿਣਾਉਣ ਸਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇਸੀ ਸਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਸਮਾਚਾਰ ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ
ਸਿਚ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਸਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਾਸਰਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਿਸਭੰ ਨ ਖ਼ਿਰਾਂ ਇਕੱ ਤਸਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਿਾਰ (ਸਮਾਚਾਰ
ਪੱ ਤਰ)

ਨੂੰ

ਸਰੂਪ

ਸਦੰ ਦੀਆਂ

ਹਨ।

ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀ (Exercise)

1.1 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ?
1.2 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱ ਖ ਸੋਮੇ ਸਕਹੜੇ ਹਨ?
1.3 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਮੇ ਸਕਹੜੇ ਹਨ?
1.4 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਸਿਚ ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ?
1.5 ਸਮਾਚਾਰ ਇੱ ਕਤਰੀਕਰਨ ਸਿਚ ਖ਼ਿਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ?
1.6 ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐਨ ਆਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ?
1.7 ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਸੇ ਦੋ ਉਪਰ ਨੋਟ ਸਲਖੋ:•

ਆਰਜ਼ੀ ਪੱ ਤਰਕਾਰ

•

ਸੰ ਪਾਦਕੀ ਅਮਲਾ

•

ਸਮਾਚਾਰ ਸਿਊਰੋ

•

ਸੰ ਪਾਦਨਾ

1.8 ਖ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕਤਸਰਤ ਕਰਨ ਸਿਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਰਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ?
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