
अनुक्रमणिका 
 

 

 
 
  



अनुक्रमणिका 
 

 

 

अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडिघडि 
 

 
 
 

 

सकाळ 
 

रृ्वत्तपत्र आणि रृ्वत्तपत्रसमूह 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्र्वाती सुहास करे्व 
 

 
 

राज्य मराठी णर्वकास संस्था 
 
 
 
 
 
 



अनुक्रमणिका 
 

 

अर्वाचीन महाराष्ट्राची जडिघडि क्र. ७ 
ARVACHIN MAHARASHTRACHI JADANGHADAN NO. 7 

सकाळ रृ्वत्तपत्र आणि रृ्वत्तपत्रसमूह 
SAKAL VRUTTAPATRA AANI VRUTTAPATRASAMUH 

आय. एस. बी. एन. क्रमाकं : 81-87889-54-3 

संगिकीय आरृ्वत्ती : २७ फेब्रुवारी, २०१५ 
पणहली आरृ्वत्ती : जानेवारी २००१ 

दुसरी आरृ्वत्ती : सप्टेंबर २००५ 

© राज्य मराठी णर्वकास संस्था 
प्रकाशक 

राज्य मराठी णर्वकास संस्था 
एल्फफन्स्टन ताांत्रिक त्रवद्यालय, 

३ महापात्रलका मार्ग, धोबीतलाव, मुांबई ४००००१. 
दूरध्वनी : - ०२२-२२६३१३२५, फॅक्स : ०२२-२२६५३९६६ 

ई-मेल : - rmvs_mumbai@yahoo.com 
सांकेत्थळ : rmvs.maharashtra.gov.in 

अक्षरजुळिी र्व माडंिी 
कुमार कॉम्प्यटूसस 

‘अनुष्का’ सवे नां.१३/४/१, लेन नां.३०, 
धायरी, मुक्ताई र्ार्गनजवळ, ससहर्र् रोर्, पुणे ४११ ०४१. 

ई-मेल : - nandu@kumarcomputers.in 
सांकेत्थळ : www.kumarcomputers.in 

इ-पुस्तक रूपांतर 
सीडॅक, पुिे 

सीरॅ्क-प्रर्त सांर्णक त्रवकास कें द्र, 
वे्टएण्र् सेंटर – III, स.नां. १६९/१, सेक्टर – II 

औांध, पुणे – ४११००७ 

णर्वनामूल्य णर्वतरिासाठी 
ह्या इ-पु्तकाचे सवग अत्रधकार राज्य मराठी त्रवकास सां्थेच्या अधीन असून हे पु्तक जनतेसाठी त्रवनामूफय 
्वरूपात सां्थेच्या सांकेत्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे. हे पु्तक आपण ्वतःसाठी त्रवनामूफय उतरवनू 
घेऊ शकता. परांतु त्याची प्रत करताना अथवा दुवा इतराांना देताना पैसे आकारणे, ह्या पु्तकाची नक्कल करून 
त्याची त्रवक्री करणे, सकवा या इ-पु्तकाची प्रत आपफया सांकेत्थळावर घालणे इ. र्ोष्टी करणाऱ्या व्यक्ती वा 
सां्था आढळफयास त्याांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

 

 



अनुक्रमणिका 
 

 

माझे मागसदशसक, गुरू र्व ज्येष्ठ स्नेही 
डॉ. द. णद. पंुडे यानंा 

सादर अपसि 

  



अनुक्रमणिका 
 

 

अनुक्रमणिका 
जर्णघर्ण मात्रलकेत्रवषयी ................................................................................ 6 
मनोर्त .................................................................................................... 9 

‘मतपि ’ते  ‘वृत्तपि’ ...................................................................................... 12 
र्ॉ  .नानासाहेब पसळेकर  ................................................................................. 22 

‘सकाळ ’चा प्रारांच  ........................................................................................ 35 
रत्रववार सकाळ ........................................................................................... 51 

‘सकाळ ’ची वाटचाल आत्रण त्रव्तार  ..................................................................... 57 
वृत्तपिसमूहाचे आजचे त्रचि .............................................................................. 74 
राष्रीय, आांतरराष्रीय घटना आत्रण ‘सकाळ’  ............................................................. 82 

‘सकाळ’चे व्यव्थापन आत्रण व्यव्थापकीय बदल.  ...................................................... 93 
‘सकाळ’चे त्रवत्रवध उपक्रम  ................................................................................ 98 

पुढील प्रवास ............................................................................................ 111 
‘सकाळ ’त्रवकासाची नवी त्रसत्रतजे  ........................................................................ 117 

पत्ररत्रशष्ट १ ............................................................................................... 145 
पत्ररत्रशष्ट २ ............................................................................................... 148 
पत्ररत्रशष्ट ३ ............................................................................................... 150 
सांदचगसूची ............................................................................................... 151 

 
  



अनुक्रमणिका 
 

 

 
जडिघडि माणलकेणर्वषयी 
 

‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ या पु्तकमालेची आखणी राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने एक 
त्रवत्रशष्ट उत्रिष्ट र्ोळयाांपढेु ठेवनू केली आहे. ज्याांच्या कतृगत्वातून, प्रयत्नाांतून आत्रण प्रचावाांतून आजचा 
महाराष्र सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक सांदचात आकाराला आला आहे अशा व्यक्ती, सां्था आत्रण 
त्रवचारप्रवाह याांचा पत्ररचय या मालेतून सवगसामान्सय त्रशत्रसत वाचकाांना आमहाांला करून द्यावयाचा आहे. 
त्यासाठी त्रनत्रित केलेफया त्रवत्रवध त्रवषयाांवर मान्सयवर लेखकाांकरू्न जसजशी पु् तके त्रलहून हाती येतील 
तसतशी ती सां्थेकरू्न प्रत्रसद्ध केली जाणार आहेत. 

 
या मालेतील पत्रहले श्री. म. श्री. दीत्रसत याांचे ‘महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद’ हे पु्तक महाराष्रातील 

एका त्रवख्यात सात्रहत्य सां्थेच्या सत्रहत्य सेिातील कायात्रवषयीचे आहे. कृ.श्री.अजुगनवार्कर त्रलत्रखत ‘मोरो 
केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे दुसरे पु्तक दामफयाांच्या ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरणा’ ला मध्यवती 
ठेवनू मराठी व्याकरण त्रवचाराची आजवर झालेली वाटचाल साांर्णारे आहे. हेमांत इनामदार त्रलत्रखत ‘प्रा. 
र्ां. बा. सरदार : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे पु्तक प्रा. सरदाराांच्या सामात्रजक आत्रण मौत्रलक वाङ्मयीन 
कायाचा पत्ररचय करून देते. मृणात्रलनी जोर्ळेकर त्रलत्रखत ‘काकासाहेब कालेलकर : व्यक्ती आत्रण कायग’ 
या पु्तकात कालेलकाराांच्या अपत्ररत्रचत चत्ररिाची व लेखनाची ओळख जशी होते तशीच र्ाांधीवादी 
जीवनदृष्टीच्या प्रचावाचीही जाण वाचकाला होते. मोत्रहनी वदे त्रलत्रखत ‘बालर्ांधवग : व्यक्ती आत्रण कायग’ या 
पु्तकात ‘बालर्ांधवग’ नावाचा महाराष्रात घरू्न रे्लेला चमत्कार मराठी रांर्चमूी व सांर्ीत परांपरेच्या 
अनुषांर्ाने उलर्र्ला जातो. त्रवनया खर्पेकर त्रलत्रखत ‘मातृसेवा सांघ’ या पु्तकामध्ये रे्फया पाऊणश े
वषांत झालेफया सामात्रजक ल््थत्यांतराांचे आत्रण चोवतालच्या स्त्री-सम्या सोर्वता सोर्वता 
कमलाताईांसारख्या कतृगत्वसांपन स त्रस्त्रयाांचे व्यल्क्तत्वही कसकसे घर्त जाते याचे दशगन घर्ते. 

 
‘सकाळ वृत्तपि आत्रण वृत्तपिसमूह’ हे ्वाती सुहास कवे याांचे पु्तक या मात्रलकेतील सातव े

पु्तक असून महाराष्रातील सां्थाकायाचा पत्ररचय करून देणारे त्रतसरे पु्तक आहे. 
 
‘ज्ञानप्रकाश’ हे मराठी दैत्रनक जवळजवळ पांचाहत्तर वषांहून अत्रधक वष े पुण्याहून प्रत्रसद्ध होत 

असताना वरे्ळया त्रवचाराने, ्वतांि ध्येयवादाने र्ॉ. ना. त्रच. पसळेकराांनी पुण्यातच एक नवीन दैत्रनक 
प्रत्रसद्ध करण्याचा धार्सी त्रनणगय १९३२ साली घेतला. सामात्रजक बाांधीलकीची जाण, ध्येयवादी वृत्ती आत्रण 
देशकाल पत्ररल््थतीचा त्रवचार करून वृत्तपिमाध्यमाच्या कसाांचा त्रव्तार करण्याची त्रदसलेली 
उपक्रमशीलता, या त्याांच्या रु्णाांमुळे लवकरच ‘सकाळ’ हे केवळ एक वृत्तपि न राहता ती महाराष्रात एक 
मोठी सां्था होऊन रात्रहली. 

 
१ जानेवारी २००१ रोजी ‘सकाळ’ च्या कारत्रकदीची अरु्सष्ट वष े पूणग होत आहेत. या अरु्सष्ट 

वषांच्या काळातील ‘सकाळ’ च्या वाटचालीमध्ये जी वैचात्ररक व व्यावसात्रयक ल््थत्यांतरे झाली त्याांचे दशगन 
या पु्तकात घर्ते. 

 
सौ. ्वाती सुहास कवे याांनी आमच्या ‘जर्णघर्ण’ मात्रलकेसाठी ‘सकाळ : वृत्तपि आत्रण 

वृत्तपिसमूह’ यात्रवषयावर लेखन केले याबिल मी त्याांचे मन : पूवगक आचार मानते. महाराष्रातील 
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वृत्तपिाच्या इत्रतहासात मान्सयवर ठरलेले एक आशयसमृद्ध वृत्तपि पत्ररचयाचे करून देताना एका प्रर्फच 
वृत्तपिकाराचे दशगनही त्याांनी या पु्तकातून घर्वले आहे. एखाद्या वृत्तपिाचा त्रवकास कसकसा होते या 
प्रत्रक्रयेत र्ोर्ी वाटून आपलुकीने आत्रण पत्ररश्रमपूवगक लेखन केफयामुळे पु्तक वाचनीय झाले आहे. 

 
‘जर्णघर्ण’ मालेतील सवग पु्तकाांचे बाह्याांर् सारखेच राहणार आहे. तथात्रप, या पु्तकाांचे 

व्यक्ती, सां्था आत्रण त्रवचारप्रवाह असे तीन र्ट असतील आत्रण त्याांनुसार मुखपृष्ाांचे तीन वरे्वरे्ळे रांर् 
राहतील. 

 
‘जर्णघर्ण’माला आता समाधानकारक आकार घेऊ लार्ली आहे याचा आनांद वाटतो. त्रतचे यश 

त्रजज्ञासू लेखक व वाचक याांच्यावरच त्रवशषेत्वाने अवलांबनू आहे. 
 

जानेर्वारी २००१ सरोणजनी रै्वद्य 
 सांचालक 
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दुसऱ्या आरृ्वत्तीच्या णनणमत्ताने 
 

‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ मात्रलकेतील ‘सकाळ वृत्तपि व वृत्तसमूह’ या सातव्या 
पु्तकाची दुसरी आवृत्ती प्रकात्रशत करण्याचा अत्यांत आनांददायक योर् राज्य मराठी त्रवकास सां्थेला 
लाचला आहे. या पु्तकाची पत्रहली आवृत्ती व दुसरी आवृत्ती या दरमयानच्या काळात ‘जर्णघर्ण’ 
मात्रलकेत दोन पु्तकाांची चर पर्ली. उद्योर्पती शांतनुराव त्रकलो्कर याांच्या जन्समशताब्दीचे औत्रचत्य 
साधून सां्थेने प्रकात्रशत केलेले, श्री. चा. रा. साबरे् याांनी त्रलत्रहलेले ‘शांतनुराव त्रकलो्कर : व्यक्ती आत्रण 
कायग’ हे या मात्रलकेतील आठव ेपु्तक तर मराठी सात्रहत्यात सांशोधनशाखेला महत्त्वाचे ्थान त्रमळवनू 
देणाऱ्या प्रा. अ. का. त्रप्रयोळकराांच्या सांशोधनकायाचे दशगन घर्त्रवणारे र्ॉ. त्रव. बा. प्रचदेुसाई याांचे ‘प्रा. अ. 
का. त्रप्रयोळकर : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे नवव ेपु्तक. 

 
आता या मात्रलकेतील तीन पु्तकाांच्या दुसऱ्या आवृत्त्या एकत्रितपणे वाचकाांपुढे येत आहेत. 

‘महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद’, ‘व्याकरणकार मोरो केशव दामले’ व ‘सकाळ वृत्तपि आत्रण वृत्तसमूह’ या तीन 
पु्तकाांप्रमाणेच, ‘जर्णघर्ण’ मात्रलकेतील इतर पु् तकाांच्याही त्रितीय आवृत्त्याांचा योर् लवकर यावा अशी 
इच्छा आहे. 

 
सातत्याने नवनव े प्रयोर् करणाऱ्या आत्रण मराठी वृत्तपिसृष्टीत ्वतःचे असे वरे्ळे, लस वधूेन 

घेणारे, ्थान त्रनमाण करणाऱ्या ‘सकाळ वृत्तपि आत्रण वृत्तपिसमूहा’बिलची मात्रहती अद्ययावत् 
करण्यासाठी र्ॉ. ्वाती कवे याांनी घेतलेफया पत्ररश्रमाांचा उल्लेख आवजूगन करायला हवा. त्यामुळे ‘सकाळ’ 
वृत्तपिाच्या अमृतमहोत्सवी वषामध्ये प्रत्रसद्ध होणाऱ्या या दुसऱ्या आवृत्तीचे सांदचगमफूय त्रनत्रितच वाढले 
आहे. वाचक या नव्या आवृत्तीचे ्वार्तही अर्त्याने करतील अशी अपेसा आहे. 

 
र्वसंुधरा पेंडसेनाईक 
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मनोगत 
 

‘सकाळ’ या दैत्रनकाच्या पत्रहफया पानावरचे शीषगक माझे वर्ील कै. सी. पु. थते्त याांच्या हातचे आहे. 
वर्ील ‘सकाळ’ चे पत्रहले त्रचिकार, छायात्रचिकार होते; ते फोटोछपाई-प्रत्रक्रया त्रवचार्ाचे प्रमुख होते. 
त्यामुळे ‘सकाळ : वृत्तपि आत्रण वृत्तसमूह’ हे पु्तक पूणग करताना माझ्या मनात एक वरे्ळेच समाधान 
आहे.अत्यांत त्रनष्ेने त्याांनी सलर् बेचाळीस वष े ज्या सकाळची सेवा केली. त्याच ‘सकाळ’ च्या सांदचात 
लेखन करण्याची सांधी मला त्रमळाली याचा मला अत्रतशय आनांद होत आहे. राज्य मराठी त्रवकास सा्ं थेच्या 
सांचालक र्ॉ. सरोत्रजनी वैद्य याांनी माझ्यावर त्रवश्वास ठेवनू ही सांधी मला त्रदली त्याबिल मी त्याांची ॠणी 
आहे. 

 
‘सकाळ’ या वृत्तपिाने मराठी वृत्तपिसृष्टीत एक नवे पवग सुरू केले. त्यापूवीची वृत्तपिे ही मतपिे 

होती. ‘सकाळ’ पूवग शांचर वषांच्या इत्रतहासाचे वाचन करताना मला एक उत्क्राांत होत जाणारी वाटचाल 
त्रदसली. ‘मतपि ते वृत्तपि’ असा हा प्रवास होता. महणजे वरे्ळया वृत्तपि सांकफपनेच्या त्रदशनेेच हा प्रवास 
होता. ‘सांदेश’ कार अच्युत बळवांत कोफहटकर आत्रण ‘ज्ञानप्रकाश’ चे सांपादक काकासाहेब त्रलमये याांनी या 
पद्धतीने लसणीय प्रयत्न केले होते.पण अशा सवग सुट्या प्रयत्नाांची र्ॉ. पसळेकराांनी पूतगता केली महणनू 
प्रारांची ‘सकाळ’ पूवग वृत्तपिसृष्टीचा त्या सूिाधारे थोर्क्यात वधे घेणे मला महत्त्वाचे वाटले. 

 
र्ॉ.पसळेकराांनी ‘सकाळ’ ची त्रनर्ममती ्वतांि ध्येयवादाने केली. त्याांची वृत्तपित्रवषयक कफपना 

पूवगपरांपरेहून वरे्ळी होती. जीवनाच्या सवांर्ाला ्पशग करणारे, समाजाच्या सवग थराांपयगत पोचणारे दैत्रनक 
त्याांना प्रत्रसद्ध करावयाचे होते. त्याांच्या ध्येयत्रनष् व्यल्क्तमत्त्वाची जर्णघर्ण या त्रदशनेेच झाली होती. या 
सांदचात त्याांच्या चत्ररिाचा काही चार् मी येथे त्रदला आहे. ‘सकाळ’ चा प्रारांचीचा काळ अत्रतशय खर्तर 
होता. सांपादनापासून ते जात्रहराती त्रमळवण्यापयंत र्ॉ. पसळेकर आत्रण त्याांचे सहकारी याांनी अत्रतशय कष्ट 
घेतले होते, हे आपण साांत्रर्तले पात्रहजे असे मला तीव्रतेने वाटले. 

 
‘सकाळ’ ने १ जानेवारी २००० ला आपली अरु्सष्ट वष ेपूणग केली आहेत. या काळात ‘सकाळ’ चे 

सांपादन एकूण सहा सांपादकाांनी केले. ‘सकाळ’ घर्त्रवण्यामध्ये र्ॉ पसळेकर, श्री. र्.मुणरे्कर आत्रण श्री. 
त्रवजय कुवळेकर या तीन सांपादकाांचे योर्दान त्रवशषे महत्त्वाचे आहे. यासाठी ‘सकाळ’ ची अरु्सष्ट वषांची 
वाटचाल या तीन सांपादकाांच्या कारत्रकदीचा त्रवचार प्रामुख्याने करून ्पष्ट केली आहे. ‘सवांर्ीण वृत्त’ ही 
सांकफपना ‘सकाळ’ ने प्रत्यसात कशी राबवली हे बघणे आत्रण ्पष्ट करणे अत्रतशय आवश्यक होते. त्या 
साठी एखादी त्रवत्रशष्टकालीन महत्त्वाची घटना ‘सकाळ’ ने कशी प्रकट केली याचा वधे प्रमुख घटनाांच्या 
मदतीने घेणे हे मला सवात महत्त्वाचे वाटले. त्यासाठी मी या कालखांर्ातील महत्त्वाच्या घटनाांची यादी 
केली आत्रण त्याांनुसार ‘सकाळ’ च्या फाईफस बघत रे्ले. माझी यादी खूप मोठी होती. प्रत्यसात पु्तक 
त्रलत्रहताना माि अपत्ररहायगपणे काही मोजक्याच घटनाांची त्रनवर् करावी लार्ली. दरमयानच्या काळात 
‘सकाळ’ चा चौर्ोत्रलक त्रव्तार झाला आहे. एका वृत्तपिाचे वृत्तपिसमूहात रूपाांतर झाले आहे. या 
सर्ळयाचा मी थोर्क्यात वधे घेतला आहे. र्ॉ. पसळेकराांनी प्रारांच काळातच ‘सकाळ’ ला सां्थात्मक रूप 
त्रदले. त्याच्या िारे अनेक समाजोपयोर्ी उपक्रम सुरू केले. इथे या सवग उपक्रमाांचाही पत्ररचय करून त्रदला 
आहे. 
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या कामात मला अनेकाांची मदत झाली. ‘सकाळ’ च्या ग्रांथालयाचे ग्रांथपाल श्री. सुरेश जाधव याांनी 
आवश्यक ते सांदचग आपणहून त्रदले. श्री. त्रवश्वनाथ होनप, श्री. अत्रवनाश र्ारे्कर याांनी पुष्कळ कािणे 
वाचायला त्रदली. श्री. प्रकाश त्रथटे हे माझ्या कामाच्या आवश्यकतेनुसार वरे्वरे्ळया फाईफस तत्परतेने 
काढून देत असत. ‘साप्तात्रहक सकाळ’ चे सांपादक सदा रु्ांबरे, ‘अथगमांथन’ चे सांपादक प्रचाकर खोले, 
‘सकाळ’ चे माजी सांपादक श्री. एस. के. कुलकणी, ‘सकाळ’ चे त्रवश्व्त, सरव्यव्थापक चां. ह. जोशी – 
के. मो. त्रचरे् या सवांनी चचेसाठी मला चरपूर वळे त्रदला. माझे लेखन तपासून त्रदले. ‘सकाळ’ चे 
व्यव्थापकीय सांचालक श्री. प्रतापराव पवार याांनी आपफया कामाच्या व्यग्रतेतही केलेले सहकायग महत्त्वाचे 
आहे. तसेच त्रवतरण त्रवचार्ाचे व्यव्थापक श्री. त्रवजय सबनीस याांनीही सवग त्रवचार्ाांतील त्रवत्रवध टप्पे मला 
समजावनू साांत्रर्तले. ‘सकाळ’ चे वृत्तसांपादक श्री. सुरेशचांद्र पाध्ये याांनी मुत्रद्रते वाचून तपासून त्रदली 
याांबिल मी वरील सवांचे आचार मानते. ‘सकाळ’ वृत्तपिसमूहाचे माझ्या लेखनकाळातील मुख्य सांपादक 
श्री. त्रवजय कुवळेकर याांचे सहकायग शब्दातीत आहे. त्रनरीसणे आत्रण त्रनष्कषग तारू्न बघण्यास त्याांच्या बरोबर 
झालेली चचा मला खूपच उपयोर्ी पर्ली. प्रा. प्रसन सकुमार अकलूजकर याांनी ‘ज्ञानप्रकाश’ चे सांपादक 
काकासाहेब त्रलमये याांच्यासांबांधी त्रलत्रहलेली त्याांची प्रबांत्रधका मला आनांदाने वाचायला त्रदली. या सर्ळयाांची 
मी आचारी आहे. सदर पु्तक प्रत्रसद्ध होत असताना ‘सकाळ’ चे सहसांपादक कै. वसणराज त्रचरे् याांची 
आठवण मनात जार्ी होत आहे. अभ्यासाच्या काळात आत्रण लेखनकाळात वसणने बहुमोल सहकायग केले. 
या पु्तकात्रवषयी त्याला खूप उत्सुकता होती. परांतु आज तो आपफयातच नाही. त्याने केलेली मदत 
मनातून कधीच पुसली जाणार नाही. 

 
र्ॉ. द. त्रद. पुांरे् याांचे ्नेहशील मार्गदशगन माझ्यासाठी नेहमीच महत्त्वपूणग रात्रहले आहे. 
 
माझे कुटुांबीय आत्रण माझे पती श्री. सुहास कवे याांचे माझ्या प्रत्येक कामातच सहकायग असते. 

कौ्तुच, नीरज या मुलाांचे समजुतीने वार्णे हेही एक त्याांचे सहकायगच. माझ्या छोट्या – मोठ्या चराऱ्या 
त्याांच्या आधारावर चालतात हेही साांर्ायला हवचे. 

 
१६ जुलै २०००  स्र्वाती सुहास करे्व 
रु्सपौर्मणमा ४१४, कसबा पेठ, शत्रनवारवाड्यासमोर, 
 पुणे ४११०११ 
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दुसऱ्या आरृ्वत्तीच्या णनणमत्ताने 
 

‘सकाळ वृत्तपि आत्रण वृत्तपि समूह’ या माझ्या पु्तकाची दुसरी आवृत्ती प्रत्रसद्ध होत आहे. याचा 
मला खरोखरच आनांद होत आहे. ‘सकाळ’ वृत्तपिावर काम करण्याची सांधी मला राज्य मराठी त्रवकास 
सां्थेने त्रदली त्याबिलची कृतज्ञता मी पुन्सहा एकदा व्यक्त करते. 

 
सां्थेच्या सांचात्रलका श्रीमती वसुांधरा पेंर्से – नाईक याांच्याशी दुसऱ्या आवृत्तीच्या त्रनत्रमत्ताने बोलणे 

झाले आत्रण सन २००० ते २००४ ऑक्टोबर पयगन्सत ‘सकाळ’ वृत्तपि समूहामध्ये जे बदल झाले, नवीन 
प्रकाशने सुरू झाली, त्याांचा आढावा घेणारे नवीन प्रकरण त्रलत्रहण्याचे ठरले आत्रण पनु्सहा एकदा मी ‘सकाळ’ 
च्या कामाकरे् वळले. 

 
‘सकाळ’ मध्ये झालेले बदल, नवीन प्रकाशने, ‘मधुरा’, ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ या साप्तात्रहक पुरवण्या 

आत्रण सकाळचे नव ेउपक्रम याांचा सवांर्ीण आढावा घेण्याचे मी ठरवले. या कामासाठी वळे लार्णार होता 
आत्रण अनेकाांचे सहकायगही आवश्यक होते. ‘सकाळ’ कायालयातून सवग प्रकारचे सहकायग नेहमीच त्रमळते हे 
मी पुन्सहा एकदा अनुचवले. सवग सांबांत्रधत व्यक्तींनी मला वळे त्रदला. ‘सकाळ’ चे व्यव्थापक श्री. प्रतापराव 
पवार, सरव्यव्थात्रपका त्रवजया पाटील याांनी चचेसाठी मला वळे त्रदला यासाठी मी त्याांचे मनापासून 
आचार मानते. ‘सकाळ’ चे वृत्तसांपादक श्री. सुरेशचांद्र पाध्ये व सांतोष शणेई माझे ्नेही. नवीन प्रकरणाचा 
आराखर्ा ठरवण्यात या दोघाांबरोबर झालेली चचा मला उपयोर्ी पर्ली. ‘सकाळ’ चे ग्रांथालय मला कधी 
परके वाटत नाही. ग्रांथालयातील सवगच मांर्ळी कोणतेही सहकायग देण्यात कुरकुर करीत नाहीत. ग्रांथपाल 
सुरेश जाधव, सुरेश खराटे, अत्रवनाश सटर्रे, प्रकाश त्रथटे आत्रण अत्रवनाश र्ारे्कर या सवांची मी आचारी 
आहे. सकाळच्या नवीन आवृतींचे अांक, सांपादकाांचे अफपपत्ररचय, अन्सय सांदचग, र्ारे्काराांनी मला त्रमळवनू 
त्रदले. मला उपयोर्ी परे्ल असे काही त्रदसले की र्ारे्कर आपणहून समोर आणनू ठेवीत. या सहकायाचे 
मोल शब्दातीत आहे. 

 
‘सकाळ’ बरोबरचे नातेच त्रजव्हाळयाचे. अनेक आठवणी त्रतथे र्ोळा झालेफया. पत्रहफया आवृतीचे 

वळेी काम करताना कै. वसणराज त्रचरे् होता. त्याची आठवण पुन्सहा काम करताना सारखी येत होती. आज 
त्याला त्रवशषे आनांद झाला असता. 

 
वृत्तपि हे नेहमीच त्रवकत्रसत होत जाणारे माध्यम असते. काळाचे प्रत्रतसबबच त्यामध्ये बघायला 

त्रमळते. ‘सकाळ’ चा त्रवकासही असाच उद बोधक आहे. 
डॉ. स्वाती क ्वे,  
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१.  
‘मतपत्र’ ते ‘रृ्वत्तपत्र’ 
 

दैत्रनक वृत्तपिाांनी आपफया सवांच्या जीवनात आज एक अत्रवचाज्य ्थान प्राप्त करून घेतले आहे. 
केवळ व्यल्क्तर्त जीवनातच नव्हे तर समाजजीवनात व साा्ं कृत्रतक जर्णघर्णीत वृत्तपि हे महत्त्वाची 
चतू्रमका बजावीत असते. प्रचावी समूहसांपकग  साधन महणनूही वृत्तपिाचे महत्त्व वादातीत आहे. जीवनाच्या व 
समाजाच्या त्रवत्रवध अांर्ाांना ्पशग करीत तत्सांबांधी मात्रहती पुरत्रवणे आत्रण तत्कालीन जीवनाचे व राजकीय 
पत्ररल््थतीचे यथायोग्य चान वाचकाांना देत साा्ं कृत्रतक घर्णीला साहाय्य करणे असे उपयुक्त कायग वृत्तपिे 
करतात. वृत्तपिाच्या अशा ्वरूपाच्या सांकफपनेच्या त्रदशनेे मराठी वृत्तपिसृष्टीला प्रयत्नपूवगक वळत्रवण्याचे 
कायग कै. र्ॉ. ना. त्रच पसळेकर याांनी ‘सकाळ’ च्या रूपाने केले. 

 
‘सकाळ’ पूवग मराठी वृत्तपिसृष्टीची शांचर वषांची परांपरा र्ॉ. पसळेकराांना माहीत होती. वृत्तपिाांनी 

केलेफया कायात्रवषयी त्याांना आदर आत्रण अत्रचमानही होता. त्या सवग पिाांचे ्वरूप ‘मतपि’ असे होते. 
वृत्तप्रधान पिाचा चेहरा त्या पिाांना नव्हता. ्वतःचे मत समाजासमोर माांर्ण्यासाठी सकवा त्रवत्रशष्ट 
मतप्रणालीचा त्रहत्रररीने पुर्कार करण्यासाठी या सवग वृत्तपिाांनी जन्सम घेतला होता. दैत्रनकाच्या 
त्रनर्ममतीचेही काही प्रयत्न झाले होते. त्यावळेी ‘ज्ञानप्रकाश’ हे जवळजवळ पांचाहत्तर वषांहून अत्रधक वषांची 
दैत्रनकाची कारकीदग पूणग करणारे मराठी दैत्रनक पुण्यातूनच प्रत्रसद्ध होत होते. परांतु दैत्रनकाचे त्रनखळ रूप 
त्याला आलेले नव्हते. दैत्रनकामध्ये ताज्या बातमीचे असणारे अनन्सयसाधारण महत्त्व वृत्तपि त्रनमात्याांना 
त्रनकर्ीचे वाटत नव्हते. 

 
र्ॉ. पसळेकराांच्या दैत्रनकात्रवषयीच्या कफपनाही वरे्ळया होत्या. अमेत्ररकेतील वा्तव्यात त्याांनी 

वृत्तप्रधान दैत्रनके अभ्यासली. जनजीवनातील त्याांचे महत्त्व जाणले. दैत्रनक वृत्तपि हे जनसांपकाचे एक 
प्रचावी साधन आहे, ही एक शक्ती आहे, यावर त्याांचा त्रवश्वास होता. वृत्तपि हे लोकत्रशसणाचे प्रचावी 
माध्यम आहे आत्रण देशसेवचेाही तो एक उत्कृष्ट मार्ग आहे अशी त्याांची श्रद्धा होती. तथात्रप, ‘वृत्तपि हा एक 
व्यवसाय आहे’ ही जाणीवही त्याांच्या मनात त्रनिीत होती. वृत्तपिाच्या सांकफपनेला धरून त्याप्रमाणे त्रनत्रित 
रूप असणारे व पत्ररपूणग वृत्तपिाचा ध्यास घेतलेले, तसेच वृत्ताला प्राधान्सय देणारे दैत्रनक मराठीत असाव े
अशी त्याांची इच्छा होती. ‘सकाळ’ पूवग मराठी वृत्तपिाांच्या इत्रतहासाचा मार्ोवा घेतला की मराठी वृत्तपिाांची 
या त्रदशनेे होत आलेली एक त्रनत्रित वाटचाल त्रदसून येते; ‘मतपि’ते ‘वृत्तपि’ असे या वाटचालीचे वणगनही 
करता येईल. शांचर वषाच्या या उत्क्राांत्रतदशगक वाटचालीतून मराठी वृत्तपिसृष्टीच्या जर्णघर्णीचा एक 
इत्रतहासच तयार झालेला त्रदसतो. 

 
त्रवत्रशष्ट त्रदशनेे होणारी ही वाटचाल तपासणे, वृत्तपिाच्या रांर्रूपात जे आांतत्ररक व बाह्य ्वरूपाचे 

बदल झाले त्याांची नोंद घेणे, तसेच या काळात दैत्रनकाांच्या त्रनर्ममतीचे जे प्रयत्न झाले त्याांची दखल घेणे येथे 
आवश्यक ठरते.  

 
एकोत्रणसाव्या शतकाच्या प्रारांचीच्या दशकाांमध्ये चारतीय ्वातांत्र्याचा लोप होऊन इांग्रजी राजवट 

अत्रधकृतपणे सुरू झाली. चारतमध्ये हे पत्रहलेच सत्ताांतर नव्हते. परांतु इांग्रजी सते्तच्या रूपाने पूणगपणे नवीन 
सां्कृतीशी, जीवनदृष्टी चारताचा सांबांध जोर्ला रे्ला. इांग्रजी सते्तच्या आर्मनाने चारतामध्ये एक 
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साा्ं कृत्रतक अत्रचसरण घरू्न आले. चारतीय समाजजीवनाच्या प्रबोधनाचे नव ेपवग त्यातून आकाराला आले. 
इांग्रजी सते्तचे आर्मन महणजे पारतांत्र्य असले, तरी काही लाचही या इांग्रजी सरकारच्या आर्मनाने झाले 
होते. मुद्रणकलेचा पत्ररचय हा त्याांपैकीच एक महत्त्वाचा लाच. एकूण सवगिच वृत्तपि त्रवकासाला 
मुद्रणकलेचे मोठे साहाय्य त्रमळाले असले तरी आपफया देशात वृत्तपिाांचा प्रारांच, त्रवकास व त्रव्तार 
होण्याला मुद्रणकलेचा जा्त मोठा हातचार लार्ला आहे. आपला मुद्रणकलेशी झालेला पत्ररचय ही 
साा्ं कृत्रतक महत्त्व लाचलेली घटना आहे. चारतात प्रत्यस इांग्रजी राजवट सुरू होण्यापूवी त्रमशनरी लोकाांनी 
मुद्रणकला आणली. कलकत्ता येथील श्रीरामपूर येथे त्याांचा एक छापखानाही होता. परांतु वृत्तपिाांची 
सुसवात त्या मानाने खूपच उत्रशरा झालेली त्रदसते. चारतात मुद्रणकला येऊन दोनश े वष े झाफयानांतर 
चारतात वृत्तपि सुरू झाले. त्याच्या सावगत्रिक प्रसाराला आत्रण त्रव्ताराला एकोत्रणसाव्या शतकाचे त्रतसरे 
दशक उजार्ाव ेलार्ले. 

 
वृत्तपिाच्या प्रारांचाला जो त्रवलां ब झाला त्याचे मूळ तात्कालीन चारतीय जीवनपद्धतीत होते. 

वृत्तपिाच्या त्रवकासाला व प्रसाराला जसे सावगजत्रनक जीवन अपेत्रसत असते तसे तेव्हा चारतात नव्हते. 
वृत्तपिाची जीवनात र्रज वाटावी अशी पत्ररल््थती नव्हती. लोकाांची मनोवृत्ती व मानत्रसक धारणा 
वृत्तपिाच्या त्रनर्ममतीला साजेशी नव्हती. ज्ञानात्रवषयी ओढ, चौकसपणा नव्हता, राष्रीयत्वाची चावना 
नव्हती. आधुत्रनकतेची जाणीव नसलेली चाकोरीबद्ध अशी जीवनपद्धती अल््तत्वात होती. इांग्रजी सत्ताही 
चारतात वृत्तपि असाव ेयात्रवषयी उत्सुक नव्हती. राज्यकत्या इांग्रजाांना वृत्तपिाचे सामात्रजक महत्त्व माहीत 
होते. वृत्तपि ही प्रचावी शक्ती आहे याची त्याांना जाणीव होती. त्यामुळे चारतात वृत्तपि सुरू होण्यात्रवषयी 
राज्यकते उदासीनच होते. कां पनीचा सरकारी छापखाना होता. परांतु त्याांचा कारचार अत्यांत रु्प्त ठेवला 
जात असे. 

 
अशा पत्ररल््थतीत एका इांग्रजाचेच प्रयत्न चारतात वृत्तपिाचा प्रारांच करण्यास उपयोर्ी पर्ले. 

त्रवफयम बोफटस हा र्च माणूस कां पनी सरकारात कामाला होता. त्याच्यावर खाजर्ी व्यापार करीत 
असफयाचा आरोप ठेवण्यात आला होता. १७६६ मध्ये राजीनामा त्रदफयावर त्याने कौल्न्ससल हॉलच्या 
इमारतीवर एक त्रनवदेन लावले. बातमीचा प्रसार व मतप्रदशगन आत्रण त्यासाठी पि छापणे हे त्याच्या 
प्रयत्नात बीजरूपाने त्रदसून येते. अथात बोफ्सचा प्रयत्न यश्वी झाला नाही. कां पनी सरकारने त्याला 
हिपार करून देश सोरू्न जाण्याचे फमान काढले. बोफ्सच्या अनुचवाने दीघगकाळ कोणी वृत्तपि 
काढण्याचे प्रयत्न केले नाहीत; कारण कां पनीवर टीका केली की मायदेशी परत पाठवले जात असे. 
त्यानांतर वृत्तपि काढण्याचा प्रयत्न पुन्सहा एका परदेशी माणसानेच केला. जेमस ऑर््टस् त्रहकी याने २९ 
जानेवारी १७८० मध्ये चारतात पत्रहले वृत्तपि काढले.‘बेंर्ॉल र्झेॅट’ सकवा ‘कलकत्ता जनरल 
ॲर्व्हटायझर’असे त्याचे नाव होते. हे इांग्रजी साप्तात्रहक होते. ‘त्रहकीज र्झेॅट’ महणूनही ते प्रत्रसद्ध 
होते.जेमस त्रहकी हा फारसा सुसा्ं कृतही नव्हता आत्रण त्रवत्रशष्ट ध्येयानेही तो या व्यवसायाकरे् वळला 
नव्हता. केवळ मनाला सांतोष त्रमळत्रवण्यासाठी तो हे काम करीत होता. वॉरन हेल््टांर्सह अनेक 
अत्रधकाऱ्याांवर, त्याांच्या खाजर्ी जीवनावर जेमस त्रहकी यथेच्छ टीका करीत असे. या घटना घर्त 
असतानाच दरमयानच्या काळात चारतीयाांना इांग्रजी चाषेचा पत्ररचय होण्यास सुसवात झाली. त्या प्रयत्नात 
‘बेंर्ॉल र्झेॅट’ हे इांग्रजी चाषेतील पत्रहले अफपजीवी वृत्तपि र्ांर्ाधर च्ाचायग याांनी सुरू केले. १८१६ 
सालचे हे वृत्तपि केवळ एक वषगच त्रटकले. परांतु पत्रहला प्रयत्न महणून त्याला महत्त्व आहेच. 
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याच काळात चारतीय प्रबोधनाचे आद्य प्रवतगक राजा राममोहन राय याांना सामात्रजक प्रबोधनासाठी 
नवीन माध्यमे, साधने याांचा त्रवचार करताना लोकसांवाद व प्रबोधन याांसाठी वृत्तपि हे प्रचावी माध्यम आहे 
याची जाणीव झाली. इांग्रजी वृत्तपिाचा एक नमुनाही त्याांच्यासमोर होताच.वृत्तपि सुरू करणे ही काळाची 
र्रज आहे हे त्याांना तीव्रतेने जाणवले. राजा राममोहन राय याांनी वृत्तपिावरचे त्रनबधं दूर व्हावते महणनू 
इांग्लांर्पयंत आपली तक्रार पोचवली. आपफया त्रनवदेनात त्याांनी वृत्तपिाचे हेतू ्पष्ट केले. त्यातून 
तत्कालीन पत्ररल््थती व त्यामध्ये असणारे वृत्तपिाच्या त्रनर्ममतीमार्चे हेतू याांवर प्रकाश पर्तो. 

 
राजा राममोहन राय याांनी आपफया पिात त्रलत्रहले की, “सहदी लोकाांच्या उन सतीला वृत्तपिाांचा फार 

उपयोर् होत आहे. परांतु परवाना घेण्याचा त्रनबधं घातफयाने वृत्तपिाांवर आपत्ती ओढवली आहे. महत्त्वाची 
बाब महणजे त्यामुळे ज्ञानप्रसाराला आळा बसेल,सरकारी कारचारातील दोष दाखवले जाणार 
नाहीत.जनतेला आपली र्ाऱ्हाणी माांर्णे अशक्य होईल.” 

 
राजा राममोहन राय याांचे हे त्रनवदेन अत्रतशय बोलके आहे. यातून वृत्तपिाांच्या त्रनर्ममतीमार्ील 

ज्ञानाचा हेतू, त्या साधनाच्या महत्त्वाची जाणीव, काळाची र्रज व त्याचबरोबर आरांचापासूनच सरकारी 
रोषाची असलेली वक्रदृष्टी या सवग र्ोष्टी ्पष्ट होतात. इांग्रजी सते्तला त्याांच्या दृत्रष्टकोनातून चारतीयाांना 
वृत्तपि-्वातांत्र्य देणे धोक्याचेच वाटत होते. मुद्रण्वातांत्र्य हा शाप ठरेल असाच सूर लावला रे्ला. त्रब्रत्रटश 
सत्ता चारतात ल््थर होत जाणे व चारतीय वृत्तपिाांना प्रारांच होत जाणे या घटना थोड्याफार फरकाने 
एकमेकींना समाांतर अशा घर्ताना त्रदसतात.त्या कारणाने इांग्रजी सत्ता ज्याप्रमाणे चारतात त्रवत्रवध प्राांताांमध्ये 
ल््थर होत रे्ली त्याप्रमाणे त्या त्या प्राांताांमध्ये वृत्तपिे जन्सम घेत रे्ली. त्या सवग वृत्तपिाांच्या त्रनर्ममतीमार्ील 
पे्ररणा सारख्याच होत्या.देशातील पत्ररल््थती सारखी होती, काळाची र्रज एकच होती, त्यामुळे त्याांच्या 
त्रनर्ममतीमार्ील प्रयोजनही एकाच होते – ज्ञान देणे ज्ञानाचा प्रसार करणे. 

 
२३ मे १८१८ रोजी ‘समाचार दपगण’ या साप्तात्रहकाने देशी चाषेतील वृत्तपिाांचा प्रारांच करून त्रदला. 

समाचार दपगण हे बांर्ाली चाषेतील साप्तात्रहक होते. राजा राममोहन राय याांनी ‘मीरत उल अखबारी’ 
(१८२२) हे फासी व ‘सांवाद कौमुदी’ (१८२१) हे बांर्ाली अशी दोन पिे काढली. त्यापैकी राजा राममोहन 
राय याांनी बांर्ाली चाषेत काढलेले ‘सांवाद कौमुदी’ साप्तात्रहक ४ त्रर्सेंबर १८२१ रोजी सुरू झाले होते. 
चवात्रनचरण बॅनजी याांनी ते सुरू केले होते. इांग्रजी सत्ता कलकत्ता येथे प्रथम ल््थर झाफयाने कलकत्ता येथे 
पत्रहले चारतीय वृत्तपि सुरू होणे हे ओघानेच घर्णार होते. परांतु या प्रारांचानांतर त्याचे प्रत्रतध्वनी चारताच्या 
इतर प्राांताांमध्ये उमटण्यास सुसवात झाली. त्यातून सांपूणग चारतात त्रवत्रवध चाषाांमध्ये वृत्तपिाांचा श्रीर्णेशा 
होताना त्रदसतो. काही वृत्तपिाांच्या उदाहरणाांतून एकाच वळेी वृत्तपित्रवषयक जाणीव चारतीय मानसात 
कशी त्रनमाण होत होती याचा प्रत्यय येईल. ‘जाम ए जहाँनुमा’ हे पत्रहले उदूग पि कलकत्ता येथे १८२१ मध्ये 
सुरू झाले. चालक हत्ररहर दत्त हे त्याला पत्रहले उदूगपि मानतात.१८२२ मध्ये ‘मुांबई समाचार’ रु्जराती पि 
सुरू झाले.१८२६ मध्ये देवनार्री त्रलपीतील ‘उदन्सर् मातंर्’ हे पत्रहले सहदी पि कलकत्ता येथे सुरू झाले. 
१८३१ ला ‘तामीळ मरॅ्त्रझन’ व ‘्वदेश त्रमशन’ ही दोन वृत्तपिे सुरू झालेली त्रदसतात.१८४५ मध्ये 
बनारसला पत्रहले सहदी पि सुरू झाले ‘बनारस अखबार’. १८५७ च्या उठावाला उदूगपिाांनी त्रवशषे हातचार 
लावला होता. १८५० पयंत सांपूणग चारतात त्र्याहत्तरहून अत्रधक वृत्तपिे प्रत्रसद्ध होऊ लार्ली. याच 
काळामध्ये ६ जानेवारी १८३२ रोजी मराठीतील पत्रहले वृत्तपि सुरू झाले – ‘दपगण’; त्याचे सांपादक होते 
बाळशास्त्री जाांचेकर. मुांबईमध्ये रु्जराती वृत्तपिाच्या त्रनर्ममतीनांतर दहा वषांनी, ६ जानेवारी १८३२ रोजी 
‘दपगण’ हे मराठी पात्रसक सुरू झाले. ४ मे १८३२ पासून ते साप्तात्रहक बनले. एकूण सारे्आठ वष ेबाळशास्त्री 



अनुक्रमणिका 
 

 

जाांचेकराांनी ‘दपगण’ चालवले. २६ जून १८४० ला ‘दपगण’ चा शवेटचा अांक प्रत्रसद्ध झाला. ‘युनायटेर् सल्व्हगस 
ॲण्र् त्रलटररी क्रॉत्रनकल’ मध्ये ‘दपगण’ त्रवलीन झाले. 

 
मराठी वृत्तपिाांचा प्रारांच पुण्यात न होता मुांबईत व्हावा हे, त्याकाळी पुणे – मुांबई दरमयान जे अांतर 

होते ते बघता योग्यच होते. पािात्त्य त्रवचाराांचा, आचाराांचा प्रचाव मुांबईवर जा्त होता. मुांबईतील 
वातावरण पुण्याच्या तुलनेत अत्रधक प्रर्त व सुधारणेला अत्रधक अनुकूल होते. मुांबईतील मराठी माणसाची 
वृत्ती नव ेत्रवचार ्वीकारण्याची होती. ‘मुांबापुरी वतगमान’ हे ‘दपगण’ च्या आधी त्रनघालेले एक वृत्तपि होते; 
पण ते अफपकाळ त्रटकले. त्यामुळे आज मराठी वृत्तपिाांचा प्रारांच करून देण्याचा मान जाांचेकराांच्या ‘दपगण’ 
लाच त्रमळतो.जाांचेकराांना बांर्ाली चाषा येत होती. राजा राममोहन राय याांचे कायग त्याांना माहीत होते. 
बांर्ाली पिेही त्याांनी बत्रघतली असावीत. ज्ञानाचा प्रसार हे त्याांचे मुख्य ध्येय होते. त्या जोर्ीनेच देशाची 
समृद्धी, लोककफयाण याांत्रवषयी त्रवचाराांचे आदानप्रदान करण्यास एखाद्या व्यासपीठाप्रमाणे माध्यम त्रनमाण 
व्हाव,े प्रबोधन साधाव,े जनमत सरकारपयंत पोचवाव,े लोकाांना काळाचे वतगमान समजाव,े त्यासाठी शक्य 
त्रततका प्रयत्न करावा हा त्रवचार जाांचेकराांच्या मनात होता. ६ जानेवारी१८३२ च्या ‘दपगण’ च्या अांकात 
त्याांनी आपले उत्रिष्ट प्रत्रसद्ध केले आहे- “त्रवद्या व्यवहाराचे िार असे एक वतगमानपि पात्रहजे की ज्यात 
मुख्यत्व ेकरून एतिेशीय लोकाांचा फायदा होईल”. 

 
दपगण मध्ये इांग्रजी व मराठी दोन्सही चाषाांमध्ये मजकूर असे. बातमी त्रमळवण्याची साधनेही तेव्हा 

उपलब्ध नव्हती. त्याचप्रमाणे बातमी ऐवजी काहीतरी समजावनू साांर्ाव े हा प्रधान हेतू होता. त्यासाठी 
कोणताही त्रवषय वज्यग नसे. त्रवशषे महणजे ‘वाचकाांच्या पिाांना’ महत्त्वाचे ्थान त्यामध्ये होते. बांर्ाली 
चाषेतील पि ‘समाचार दपगण’ च्या अनुकरणातून ‘दपगण’ चे रूप बनले होते. प्रत्येक पानात दोन ्तांच 
असत. आठ पानी अांक प्रत्रसद्ध होत असे. 

 
‘दपगण’ पासून सुरू होणारा मराठी वृत्तपिाांच्या त्रवकासाचा पत्रहला टप्पा ‘केसरी’ पूवग काळापयंत 

महणजेच त्रवष्णुशास्त्री त्रचपळूणकराांच्या ‘त्रनबांधमाले’ पयंत मानता येतो. मराठी वृत्तपिाांच्या दृष्टीने हा काळ 
सांत्रमश्र ्वरूपाचा आहे. अनेकाांच्या प्रयत्नाांनी या काळात वृत्तपिाांमध्ये त्रवत्रवध त्रदशाांनी प्रर्ती होत होती. 
वृत्तपित्रवषयक काही कायदे, काही तरतुदीही त्रनमाण झाफया. वृत्तपिाांच्या आशयामध्ये त्रव्तार झाला. 
ज्ञानप्रसाराचा हेतू समाजसुधारणेचा प्रसार असा होत होता. बातमीला अद्याप त्रततेकेसे महत्त्व येत नव्हते. 
परांतु त्रवत्रवध त्रवषयाांवरील लेख, ्फुटलेखन, अग्रलेख प्रत्रसद्ध होत. त्रनबांधवाङ्मयाचा पाया त्यातून घातला 
जात होता. मुद्रणकलेत होणारी प्रर्ती वृत्तपिाचे ्वरूप अत्रधक सुयोग्य करीत होती. मराठी वृत्तपिाांना 
्वतःचा सूर सापर्त होता. त्रनत्रित उत्रिष्ट त्रनमाण होत होते. वृत्तपि लेखनाची एक ्वतांि धाटणी / पध््त 
त्रनमाण होत होती. सरकारत्रवरोधी चावना तीव्र व कर्वी होत नसली तरी न पटणाऱ्या र्ोष्टींत्रवषयी त्रवरोधी 
सूर उमटत होता. ‘केसरी’ च्या रूपाने राष्रवादी त्रवचाराांच्या जार्ृतीचे प्रयोजन वृत्तपिाांच्या त्रनर्ममतीमारे् 
त्रनमाण होत होते. बदलणाऱ्या काळाची पावले उमटण्यास सुसवात होत होती. इांग्रजी चाषेच्या अध्ययनाने 
समाज त्रशत्रसत होत होता, नवीन त्रवचाराांची तसण त्रपढी त्रशकून पढेु येत होती याचा पत्ररणाम लोकाांच्या 
वृत्तपिात्रवषयीच्या जात्रणवा त्रवकत्रसत व प्रर्फच होण्यामध्ये त्रदसून येत होता. या काळात घरू्न येणाऱ्या 
बदलाांचे श्रेय कोणा एका वृत्तपिाला सवग्वी देता येत नाही. अनेकाांच्या सुट्या सुट्या प्रयत्नाांनी हा त्रवकास 
घरू्न येत होता. 
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‘दपगण’ बांद पर्ले त्याचवषी महणजे १८४० साली ‘मुांबई अखबार’ सुरू झाले. परांतु सरकारी 
नेमणुका, बदफया याांत्रवषयी मजकूर त्यामध्ये जा्त असे. इांग्रजी वृत्तपिाांतील बातमयाांची चाषाांतरे करून ते 
बातमया प्रत्रसद्ध करीत असत. या वृत्तपिाांपेसा चाऊ महाजन याांच्या ‘प्रचाकर’ या साप्तात्रहकाने अत्रधक 
कामत्रर्री केली. २४ ऑक्टोबर १८४१ रोजी सुरू झालेले हे साप्तात्रहक वीस ते बावीस वष े चालू होते. 
‘दपगण’ च्या काळाच्या तुलनेत या नांतरच्या काळात वरे्ाने बरेच त्रवकासात्मक बदल घर्त होते. बातमया 
त्रमळवता येत होत्या, सामात्रजक सुधारणाांना वरे् येत होता. वाचकाांची पिे, सांपादकीय, त्रटप्पणी, बांदरात 
येणारी जहाजे इ. मात्रहती प्रत्रसद्ध होत होती. सर्ळयात महत्त्वाचे महणजे लोकत्रहतवादींची ‘शतपिे’ प्रथम 
‘प्रचाकर’ मध्ये प्रत्रसद्ध होत होती. सुधारणेचा पुर्कार करणारे पि महणून लोकत्रहतवादींना हे पि 
शतपिाांच्या प्रत्रसद्धीसाठी योग्य वाटत होते. त्यातून सवग त्रवषयाांचा समतोलाने त्रवचार करून वळेेला कां पनी 
सरकार, राजेराजवारे् याांच्यावर परखर्पणे टीका होत होती. 

 
पुण्यातून त्रवरेश्वर छिे याांनी ‘त्रमिोदय’ हे पि १८४४ साली सुरू केले. सुमारे सारे्चार वष े ते 

चालले. अहमदनर्र येथे धमगप्रसाराथग सुरू झालेले ‘ज्ञानोदय’ (१८४२) हे या काळातील एक महत्त्वाचे 
त्रनयतकात्रलक. एकूण पांचाहत्तर वषे हे पि प्रत्रसद्ध होत होते. प्रथम सोळा पानी पात्रसक नांतर बारा पानी 
साप्तात्रहक असे त्याचे अांक प्रकात्रशत होत. अहमदनर्र – मुांबई – अहमदनर्र – मुांबई असे ्थलाांतर 
त्याने केले. युरोपची नकाशात्रचिे प्रथम ‘ज्ञानोदय’ ने प्रत्रसद्ध केली. १८५३ मध्ये ठाण्यापयंत धावणारी रेफव,े 
१८५७ चा उठाव, यासांबांधी बातमयाही वळेेला प्रत्रसद्ध होत. प्रत्रसद्ध होणाऱ्या मराठी वाङ्मयाचा परामशग 
त्यात घेतला जाई. 

 
या त्रवकासातला एक टप्पा महणजे ‘ज्ञानप्रकाश’ ची पणु्यातून होणारी त्रनर्ममती. पूणग १०३ वष े

चाललेले हे वृत्तपि ऐत्रतहात्रसक दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. ‘चारत सेवक समाजा’ च्या वतीने हे वृत्तपि 
प्रत्रसद्ध केले जात असे. ‘ज्ञानप्रकाश’ सुरू होण्यामारे् तत्कालीन त्रवत्रशष्ट पत्ररल््थती फार महत्त्वाची ठरली. 
त्या काळातील नवत्रवचाराांच्या केशवराव चवाळकर, कृष्णशास्त्री त्रचपळूणकर, लोकत्रहतवादी, केरूनाना 
छिे इत्यादी मांर्ळींच्या चचेतून या वृत्तपिाची कफपना साकार झाली. कृष्णाजी त्र्यांबक रानरे् हे 
‘ज्ञानप्रकाश’ चे पत्रहले मालक, मुद्रक व सांपादक होते. या वृत्तपिाच्या १०३ वषांच्या आयुष्यात अनेक बदल 
झाले. १२ फेबु्रवारी १८४९ रोजी ‘ज्ञानप्रकाश’चा पत्रहला आठ पानी अांक प्रत्रसद्ध झाला. ‘ज्ञानप्रकाश’ प्रथम 
साप्तात्रहक होते. १८५३ पासून ते त्रिसाप्तात्रहक झाले. १४ ऑर््ट १९०४ पासून ‘ज्ञानप्रकाश’ दैत्रनक 
्वरूपात प्रकात्रशत होऊ लार्ले. ्वतांि बाणा व लोकसेवा हे त्या मार्चे प्राथत्रमक हेतू होते. प्रारांचीची साठ 
वष ेइतर पिाांप्रमाणेच ‘ज्ञाना’ला प्राधान्सय त्रदले जात असे. सामात्रजक सुधारणेचा पुर्कार व राजकारणाच्या 
बाबतीत नेम्त धोरण अशी दृष्टी होती. जे जे घरे्ल त्याची मात्रहती देणे, घर्ामोर्ींचा परामशग घेणे हा हेतू 
होता. १८७० ते १८९० या काळात न्सया. महादेव र्ोसवद रानरे् हे पुण्यात होते. त्याांचा मोठा प्रचाव 
‘ज्ञानप्रकाश’ वर होता. त्याांच्या त्रवचाराांचे वाहक ‘मतपि’ असेच त्याचे ्वरूप होते. त्यामुळेच 
‘ज्ञानप्रकाश’ला सामात्रजक प्रत्रतष्ा प्राप्त झाली. त्यात त्रवत्रवध त्रवषयाांवर लेख, ्फुटे प्रत्रसद्ध होत. उदा. 
‘दुष्काळाची व्यव्था’, ‘पुण्यातील उद्योर्ी लोकाांचे कतगव्य’, ‘मुांबईच्या र्व्हनगरची आ्था’, ‘पदव्याांचा 
सुकाळ व वरेे् त्रपक!’ अशा शीषगकाांखाली महत्त्वाच्या घटनाांचा परामशग घेतला जात असे. १८९० साली न्सया. 
रानरे् मुांबईला रे्ले. त्रटळकाांचा ‘केसरी’ सुरू झाला होता. राजकीय पत्ररल््थती बदलली. जहाल 
राजकारण महत्त्वाचे ठरू लार्ले. ‘केसरी’ च्या आक्रमक धोरणापुढे नेम्त वृत्तीचे ‘ज्ञानप्रकाश’ मारे् परू् 
लार्ले. नांतर त्रटळकाांच्या मृत्यूनांतर ‘केसरी’ ला मारे् सारून ‘ज्ञानप्रकाश’ पनु्सहा पुढे आले. त्यातही 
त्रवशषेतः काकासाहेब त्रलमये याांनी सांपादकाची सूिे हातात घेतफयानांतर त्याांनी ‘ज्ञानप्रकाश’ ला अत्रधक 
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लोकात्रचमुख केले. ‘वृत्त’ पि सांकफपनेच्या त्रदशनेे मराठी वृत्तपिाला वळवण्याचे काहीसे प्रयत्न काकासाहेब 
त्रलमये याांनी ‘सकाळ’ पूवग काळात केले आहेत. 

 
१८५७ च्या ्वातांत्र्ययुद्धाच्या काळात वृत्तपिाांनी, त्यातही खास करून सहदी वृत्तपिाांनी त्या 

उठावाचा प्रसार केला. उत्तर सहदु्थानात बांर्ाचा जोर अत्रधक होता. त्यामुळे सहदी वृत्तपिे कां पनी 
सरकारवर जोरदार टीका करीत. पत्ररणामी वृत्तपिाांचे ्वातांत्र्य मयात्रदत करणारा कायदा त्रनमाण झाला. 
सरकारी परवाना घेणे; पिावर मुद्रक, प्रकाशक याांची नाव े असणे सक्तीचे झाले. ‘ज्ञानप्रकाश’ मध्येही 
बांर्ात्रवषयी त्रटप्पणी प्रत्रसद्ध होत असे. 

 
इांग्रजी अमलातील दुसरी त्रशत्रसत त्रपढी अत्रधक जोमाने पुढे आली. सावगजत्रनक जीवनातील 

चलनवलन अत्रधक जोरकस होत रे्ले. मुांबईत ‘बॉमबे असोत्रसएशन’, पुण्यात ‘पुणे सावगजत्रनक सचा’ अशा 
सां्था त्रनमाण होत होत्या. जीवनात र्त्रतमानता येत होती. जनमत व्यक्त करणे, सरकारपयंत ते पोचवणे 
याांसाठी वृत्तपि हे एक व्यासपीठ आहे, ही जाणीव त्रवकत्रसत झाली होती. या पिाांचे चालक, सांपादक तसण 
त्रपढीतील होते. समाजात सरकारी धोरांणात्रवषयी असांतोष त्रनमाण होता. अशावळेी लोकाांशी सांवाद 
साधण्यास वृत्तपिे उपयोर्ी पर्त होती. यातूनच मराठी वृत्तपिे ज्ञानोपासनेकरू्न राष्रवादाकरे् वळण घेत 
रे्ली. 

 
वृत्तपिाांच्या त्रवकासात दोन पावले पुढे टाकणारे वृत्तपि महणून ‘इांदुप्रकाश’ चा त्रनदेश करता येतो. 

लोकत्रहतवादींच्या पे्ररणेने न्सया. रानरे्, चाांर्ारकर याांच्या प्रयत्नातून २ जानेवारी १८६२ रोजी मुांबईत 
‘इांदुप्रकाश’ सुरू झाले. ‘इांदुप्रकाश’ हे साप्तात्रहक होते. मुांबईत प्रचावी वृत्तपि नाही ही मोठी उणीव होती ती 
‘इांदुप्रकाश’ ने चरून काढली. त्याचे सांपादन, मार्गदशगन न्सया. रानरे् करीत असत. मराठी वृत्तपिाांना ्वतः 
ची चाषा त्रमळवनू देण्याचे काम ‘इांदुप्रकाश’ ने केले. मजकूर, माांर्णी यात फार बदल नव्हता. परांतु 
लेखनाची चाषा माि प्रौढ, र्ांचीर होती. ठळक बातमयाांना मथळे देणे, बातमीदाराांमाफग त बातमी 
त्रमळत्रवण्याचा प्रयत्न करणे, सामात्रजक – राजकीय घटनाांचा पाठपुरावा करून वृत्त प्रत्रसद्ध करणे या र्ोष्टी 
‘इांदुप्रकाश’ ने सुरू केफया. 

 
र्ोपाळ र्ोसवद दाबक याांनी २१ माचग १८७२ रोजी मराठीत ‘सहदुपांच’ हे व्यांर्ात्मक पि प्रत्रसद्ध करून 

मराठी पिसृष्टीला व्यांर्त्रचिे पत्ररत्रचत करून त्रदली. इांग्रजी punch हे व्यांर्त्रचिप्रधान साप्तात्रहक समोर 
ठेऊन या पिाची त्रनर्ममती त्याांनी केली. बाजीराव राघोबा यादव हे या पिात व्यांर्त्रचिे काढीत असत. 
त्यातूनच पुढे मराठी वृत्तपिाांनी व्यांर्त्रचिे आवजूगन प्रत्रसद्ध करण्यास सुसवात केली. आजपयंत ही प्रथा 
आहेच. १९०५ साली झालेफया बांर्ालच्या फाळणीवर काढलेले व्यांर्त्रचि परदेशातही पोचले होते. ‘सहदुपांच’ 
च्या अनुकरणातून पढेु अनेक ‘पांच’ त्रनमाण झाले. ‘पुणे पांच’, ‘मुांबई पांच’, ‘तेलुरु् पांच’ इत्यादी. 

 
मराठी वृत्तपिाांचा ताांत्रिक दृत्रष्टकोनातून त्रवचार करता येथपयंत त्यामध्ये फारशी सुधारणा झालेली 

नव्हती. १८७२ च्या आसपास टाईपावर छपाई होण्यास सुसवात होत होती. परांतु छपाईत फारशी सफाई 
नव्हती. औषधे, पु्तके याांच्या जात्रहराती येत होत्या.वृत्तपिात वृत्ताची माांर्णी असते, आजच्या चाषेत 
‘लेआऊट’ असतो ही जाणीव नव्हती. बातमया त्रमळत्रवण्यासाठी साधने उपलब्ध नसफयाने वृत्तप्रधानता 
नव्हती व बहुतेक वृत्तपिाांचे ्वरूप लेखप्रधान होते. इांग्रजी वृत्तपिाांतून मजकूर चाषाांतत्ररत करून घेऊन 
‘वतगमानसार’ यावरच समाधान मानावे लार्त होते.‘इांदुप्रकाश’,‘नेत्रटव ओत्रपत्रनयन’याांनी बातमया 
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त्रमळत्रवण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपवादात्मक होते. अग्रलेखवजा त्रनबांध, ्फुट लेखन याांवर चर 
होता.वाचकाांचा पिव्यवहार माि सांपन स होता.या काळात टोपणनाव घेऊन पि त्रलत्रहण्याकरे् वाचकाांचा 
अत्रधक कल होता. वाचकाांनाही बातमीमध्ये अद्याप रस त्रनमाण झाला नव्हता. लेखाांचे वाचनच प्राधान्सयाने 
महत्त्वाचे वाटत होते. जात्रतचेद, स्त्रीत्रशसण, त्रवधवा–त्रववाह, सहदुधमग, चालीरीती इ. तत्कालीन त्रवषयाांचा 
ऊहापोह लेखाांमधून केला जात असे. मराठी चाषेच्या वृद्धीला यातून मोठा हातचार लार्त होता. 
त्रनबांधासारख्या वाङ्मयप्रकाराचा जन्समच मुळी वृत्तपिे, मात्रसके याांच्या माध्यमातून झाला आहे. मराठी 
वाङ्मयात पढेु त्रवकत्रसत झालेला ‘पसगनल एसे’ वृत्तपिाांमधूनच पोसला रे्ला. 

 
वृत्तपिाांच्या त्रनर्ममत्रतकाळापासूनच चारतीय वृत्तपिाांना सरकारी रोषाला तोंर् द्याव े लार्त होते. 

देशी वृत्तपिाांची प्रथम फारशी दखल घेतली जात नव्हती. १८५७ पासून माि शासनाला वृत्तपिाांकरे् लस 
देणे आवश्यक वाटू लार्ले. १८६७ साली वृत्तपित्रवषयक ‘त्रद पे्रस ॲण्र् रत्रज्रशेन ऑफ बुक ॲक्ट’ 
त्रनमाण झाला. या कायद्यानुसार वृत्तपिाच्या प्रती सरकारकरे् पाठवणे सक्तीचे बनले. ‘त्ररपोटगर ऑन नेत्रटव 
पे्रस’ अशी अत्रधकाराची जार्ा त्रनमाण झाली. मुद्रण, प्रकाशन ्थळ, सांपादक बदलफयास तसे बदल जाहीर 
करणे आवश्यक ठरले. सवात महत्त्वाचे महणजे १८७० मध्ये इांत्रर्यन पीनल कोर् मधील तरतुदीत फेरफार 
करून राजद्रोही ्वरूपी लेखन व चाषण रु्न्सहा ठरवण्याची तरतूद १२४ अ कलमानुसार केली रे्ली. 

 
एकां दरीत मराठी वृत्तपिे मराठी समाजात आपले अल््तत्व त्रनमाण करीत होती. त्याांचा प्रचाव 

पर्ण्यास प्रारांच होऊन त्याांचे सामर्थयग पूणगपणे लसात येत होते. देशातील पत्ररल््थतीही दरमयान बदलत 
होतीच. पत्रहफया सत्ताांतराच्या सुमारास असणारी पत्ररल््थती आता रात्रहली नाही. याचवळेी कां पनी 
सरकारकरू्न चारताचा कारचार ल्व्हक्टोत्ररया राणीने ्वतः करे् घेतला. सरकारच्या प्रशासकीय धोरणात 
बदल झाले. देशी चाषाांचे दमन प्रयत्नपूवगक केले जाऊ लार्ले. प्रारांचीचे सामोपचाराचे धोरण बदलून 
प्रशासनात ताठरता येऊ लार्ली. एकीकरे् चौत्रतक सुधारणाांना उदा. पो्ट, तारखाते, रेफव े इत्यादींना 
प्रारांच झाला. सतीबांदीसारखे सामात्रजक सुधारणेला मदत करणारे कायदे त्रनमाण झाले. त्याचवळेी 
दुसरीकरे् राजकीय धोरण माि कर्क होत रे्ले. राजकीयदृष्ट्या आवळली जाणारी पकर् जसजशी घ् 
होत जाण्यास सुसवात झाली तसतशी सामान्सय माणसाच्या मनात राष्रवादी जाणीव त्रनमाण होत रे्ली. 

 
वृत्तपि हे मतपि महणून उपयोर्ात आणण्याचा पत्रहला जोरकस प्रयत्न महणून‘केसरी’ चा त्रनदेश 

करता येतो.‘केसरी’ ची त्रनर्ममती ही सामात्रजक, साा्ं कृत्रतक घटनाांचा ल््थत्यांतराांमधून समयोत्रचत अशी 
घरू्न आलेली साा्ं कृत्रतक घटना होती. त्रवष्णुशास्त्री त्रचपळूणकर, लो. त्रटळक, र्ोपाळ र्णेश आर्रकर 
आदी त्रवचारवांताांना बदलत्या काळाचे जे नवीन चान आले. त्यामध्ये वृत्तपिाकरे् बघण्याची नवीन दृष्टीही 
सामावलेली होती. सावगजत्रनक कायाची पे्ररणा त्याांना लेखनास उदु्यक्त करीत होती. त्या कायासाठी आपले 
त्रवचार समाजापयंत पोचवण्याच्या दृष्टीने वृत्तपिासारखे माध्यम हाताशी असाव ेअशी त्रनकर् त्याांना जाणवत 
होतीच. १८८१ मध्ये ‘केसरी’ (मराठी) व ‘मराठा’ (इांग्रजी) ही वृत्तपिे सुरू झाली. मराठी वृत्तपिसृष्टीत 
एक नवीन पवग त्रनमाण करणारा सांपादक त्रटळकाांच्या रूपाने वृत्तपिसृष्टीला त्रमळाला. या उपक्रमामारे् 
व्यावसात्रयक दृष्टी वा हौस वा पैसा कमावणे ही दृष्टी नव्हती तर त्रनरपेस तळमळ, आत्मपे्ररणा, 
समाजकायाची चावना व‘त्रमशनरी’ सेवाचावी वृत्ती होती. त्रटळकाांच्या एकूण कायातील एक महत्त्वाचा चार् 
महणजे ‘केसरी’ चे सांपादन होय. त्याांनी आपला वाचकवर्ग केवळ इांग्रजी वाचणाऱ्याांपुरता मयात्रदत ठेवला 
नाही. त्या पलीकरे् जो मोठा वाचकवर्ग आहे, त्याांच्यापयंत पोचायची त्याांची मनीषा होती. १९०१ पयंत 
‘केसरी’ चार पानी होता. १९०२ नांतर त्याचा आकार दुप्पट झाला. १९२९ साली ‘केसरी’ त्रिसाप्तात्रहक 
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झाला. परांतु दैत्रनक झाला नाही.दैत्रनकामध्ये त्याचे रूपाांतर होणे सहज शक्य होते. लोकाांनी ‘केसरी’ चे 
दैत्रनक रूपही ्वीकारले असते. तशा सूचनाही केफया जात होत्या. परांतु वाचकाांना ‘केसरी’ खरेदी करणे 
परवर्ले पात्रहजे हाच ‘केसरी’ दैत्रनक न करण्यामारे् त्याांचा हेतू होता.‘केसरी’ दैत्रनक ्वरूपात फार पुढे, 
महणजे १९६२ साली प्रकात्रशत होऊ लार्ला. 

 
 वृत्तपि या दृष्टीने‘केसरी’ ने त्रवत्रशष्ट ‘माांर्णी’ आणली. सांपूणग अांकाचा लेआऊट त्याांनी घर्वण्याचा 

प्रयत्न केला. वृत्तपिाचा आशय, त्रवषय या दृष्टीने त्रव्तार केला. अनेक नव े त्रवषय समात्रवष्ट केले. त्यात 
त्रवशषे महत्त्वाच्या घटनाांचा मार्ोवा सत्रव्तर घेतला जात होता. १८८६ च्या दुष्काळाचे वृत्त त्रजफहा 
बातमीदार पाठवनू त्रमळवले होते. लेखनाबरोबर ‘केसरी’ चे मुद्रण, यांिसामुग्री याांत्रवषयीही सांपादक दस 
होते. अग्रलेख हे ‘केसरी’ चे वैत्रशष्ट्य होते. वतगमानपिामध्ये अग्रलेखाचे काय महत्त्व असते हे ‘केसरी’ ने 
त्रसद्ध केले. त्रटळकाांच्या मृत्यनूांतर त्रटळकाांचे सहकारी सात्रहत्यसम्राट न. सच. केळकर हे ‘केसरी’ चे सांपादक 
झाले. त्यावळेी ‘केसरी’ ची आक्रमक चतू्रमका बदलून रे्ली. ‘केसरी’ पुन्सहा ज्ञानदान, ज्ञानबोध याांकरे् 
वळला. त्रटळकाांच्या वळेची क्राांत्रतकारकता, सवग्पर्मशत्व त्यामध्ये उरले नाही. न. सच. केळकर याांच 
व्यल्क्तमत्त्व प्राधान्सयाने वाङ्मयीन असफयाने ‘केसरी’ ची राजकीय धार कमी होत रे्ली. 

 
‘चालाकार’ चा्कर बळवांत चोपटकर याांचे मत त्या काळचे एक प्रात्रतत्रनत्रधक मत महणनू ्वीकारता 

येते. ‘चालाकाराां’ च्या मते, “मवाळ पिाांमधील बातमयाच फक्त वाचनीय असफयामुळे अशा मवाळ पिाांना 
‘वृत्तपिे’ हे नाव यथाथगपणे शोचते. पण राष्रीय वृत्तपिाांना ‘वृत्तपिे’ हे नाव देणे कधीही रा्त होणार नाही. 
राष्रीय पिाांचा सवग कल ्वावलांबनादी मताांचा प्रसार करण्याकरे् असतो. राष्रीय पिात बातमया असतात 
पण ते त्याांचे प्रधान अांर् नाही. या कारणामुळे राष्रीय पिाांना वृत्तपिे News paper महणण्याऐवजी ‘मतपिे’ 
Views paper महणणे जा्त सयुल्क्तक होय. कोणत्याही राष्राची उन सती होण्यास त्या राष्रात र्तपिाांची 
सांख्या वाढीस लार्ली पात्रहजे. राष्रे मरतात सकवा तरतात ती मतपिाांच्या कमी – अत्रधक सांख्येमुळे 
होय....वतगमानपिाचे सांपादक हे वर्गणीदाराांनी बनलेफया आपफया राष्रचक्ताांच्या टोळीचे कॅप्टन होत.” 

 
वृत्तपि हे मतपि आहे, हाच दृष्टीकोन सवगसाधारणपणे तयार झाफयाने दैत्रनकाचे बातमीप्रधान 

्वरूप व त्यामारे् असणारी व्यावसात्रयक दृष्टी फारशी त्रनमाण झाली नाही. १९०८ साली सुरू केलेफया 
‘राष्रमत’ दैत्रनकाला त्या कारणानेच अपयश आले. त्रटळकाांचे पि महणून सरकारी रोष ‘राष्रमत’ वर 
होताच. १० हजार सपये जामीन चरण्याची आर्मथक पत्ररल््थती नसफयामुळे २० माचग १९१० रोजी ‘राष्रमत’ 
बांद पर्ले. 

 
प्रत्रतकूल पत्ररल््थतीची ही उठलेली हवा हळूहळू त्रनवळत रे्ली. पत्रहफया जार्त्रतक महायुद्धाचा 

काळ सुरू झाला. बातमयाांत्रवषयी ओढ त्रनमाण झाली. सरकारी रोषही सौमय होत रे्ला. दैत्रनकाच्या 
त्रनर्ममतीला अनुकूल काळ येत रे्ला.काळाची ही पावले ओळखून श्री. अच्युत बळवांत कोफहटकर याांनी 
१९१५ साली ‘सांदेश’ हे दैत्रनक सुरू केले. साप्तात्रहके व दैत्रनके याांमध्ये जो फरक आहे तो कोफहटकाराांनी 
अचूक ओळखला. दैत्रनकामध्ये असणारे बातमीच महत्त्व त्याांना माहीत होते. त्याचप्रमाणे दैत्रनकामध्ये 
सामान्सयाांना सची वाटेल अशी अन्सय सदरेही असणे आवश्यक आहे, वाचकवर्ग वाढवणे र्रजेचे आहे, 
सामान्सयाांपयंत दैत्रनक पोचणे आवश्यक आहे,राजकीय वृत्तपिाप्रमाणेच दैनांत्रदन जीवनातील घटना, नाटक, 
त्रक्रकेट, व्याख्याने याांनाही ‘वृत्त’ महणून महत्त्व आहे, दैत्रनकातील मजकूर व चाषा सामान्सयाांना आकर्मषत 
करणारी असली पात्रहजे, या सर्ळयाांची जाण सांपादक महणून कोफहटकराांना होती. ते सवगि बातमीदार 
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पाठवनू बातमी त्रमळत्रवण्याचे प्रयत्न करीत. बातमीमध्ये कां सात ‘हशा’, ‘टाळया’ असे शब्द असत. ही लकब 
पुढे आचायग अत्र्याांच्या ‘मराठा’ ने उचललेली त्रदसते. अशा नवीन र्ोष्टींनी ‘सांदेश’ चा वाचकवर्ग त्रव्तृत होत 
रे्ला. श्रमजीवी वर्ापयंत कोफहटकराांनी आपले दैत्रनक पोचवले. सवात महत्त्वाचे महणजे पैसे टाकून रोज 
वतगमानपि घेण्याची सवय ‘सांदेश’ ने लोकाांना लावली. 

 
लो. त्रटळकाांच्या मतृ्यनूांतर १९२० पासून चारतीय राजकारणात महत्त्वाचे बदल झाले. महात्मा 

र्ाांधीजींचे राजकीय नेतृत्व झपाट्याने पढेु येत रे्ले. लो. त्रटळकाांचे काही अनुयायी र्ाांधीजींकरे् तर काही 
सावकराांच्याकरे् वळले. दत्रलत वर्ामध्ये र्ॉ. आांबेर्कर नवीन जार्ृती त्रनमाण करू लार्ले. कमयुत्रन्ट, 
समाजवादी या त्रवचारधारा त्रनमाण होत होत्या. र्ाांधीजींची ्वातांत्र्य – चळवळ सवग्पशी ्वरूपात 
त्रवकत्रसत होत होती. या सवग सामात्रजक, राजकीय नवप्रवाहाांनी समाजजीवनात मोठ्या प्रमाणावर 
चलनवलन सुरू झाले. सवगसामान्सयाांना राजकीय वृताांमध्ये कुतूहल त्रनमाण झाले. या पाश्वगचमूीवर 
साप्तात्रहकाांचे महत्त्व कमी होऊन अत्रचसची दैत्रनकाांकरे् वळत रे्ली. 

 
काकासाहेब खात्रर्लकर याांचे ‘नवाकाळ’ हे या काळात सुरू झालेले एक महत्त्वाचे दैत्रनक. 

‘लोकमान्सय’ मधून बाहेर परू्न त्याांनी १९२३ मध्ये १ आणा सकमत असणारे ‘नवाकाळ’ हे दैत्रनक सुरू केले. 
राजकीय बातमयाांना महत्त्व असले तरी त्रवत्रवध अन्सय त्रवषयही त्याांनी समात्रवष्ट करून घेतले. बातमयाांत्रवषयी 
ते अत्रधक जार्रूक असत. ‘केसरी’ मध्ये लोकमान्सयाांचे सहकारी सांपादक महणून खात्रर्लकराांनी दीघगकाळ 
काम केले होतेच. दैत्रनकाची कफपना त्याांनी अत्रधक सु्पष्ट करीत नेली. नेटका अग्रलेख, सु्पष्ट बातमी, 
सूचक मथळे असावते; दररोजच्या प्रश्नाांत्रवषयी सांपादक जार्रूक असावा ही त्याांची चतू्रमका असफयाने 
‘नवाकाळ’ च्या रूपाने खात्रर्लकराांनी मुांबईत दैत्रनकाचा चक्कम पाया घालून त्रदला. 

 
दैत्रनकाांच्या या हालचालींच्या करे्करे्नेच अन्सयही त्रवत्रशष्ट त्रवषयाांपुरती मयात्रदत अशी काही पिे 

त्रनमाण झाली. त्रवत्रवध त्रवषयाांवरील मात्रहतीची र्रज ओळखून त्यानुसार ही ्वतांि पिे त्रनघाली. उद्योर्ाला 
चालना देणारे ‘उद्यमोत्कषग’ (१९०२), बाजारचाव देण्यासाठी ‘बाजारचाव’ (१८८६), रसायन, यांिे, त्रवत्रवध 
उपयोर्ाांसाठी ‘त्रवश्वत्रवज्ञान’ (१९०८) , आयगवैद्यक उन सतीसाठी ‘आयगवैद्यक बोध’ (१९१४), हायकोटग वृताांत 
देण्यासाठी ‘दरबारी मराठी’ (१८९१) ,जात्रहरातींसाठी ‘जात्रहरात पि’ (१९०४) या सर्ळया प्रयत्नाांतून 
त्रवत्रवध त्रवषयाांना जे महत्त्व येत होते ते ्पष्ट होते. 

 
‘दपगण’ च्या जन्समाच्या वळेेला असणारी बाह्य पत्ररल््थती जसजशी बदलत रे्ली, तसतशी नवी 

मार्णी वाढली. त्यानुसार वृत्तपिाच्या त्रनर्ममतीमार्ील प्रयोजन बदलत रे्ले. वृत्तपिाचा चेहरामोहरा 
बदलत होता. त्रनर्ममतीपूवग त्रवत्रशष्ट हेतू मनात ठेवनू वृत्तपिे, साप्तात्रहके, मात्रसके, त्रिसाप्तात्रहके, दैत्रनक अशा 
्वरूपात प्रत्रसद्ध होऊ लार्ली. आत्रण असे असले तरी आपले पत्रहले हेतू पूणग झाफयावर, आपफया 
मताांप्रमाणे मजकूर छापफयानांतर जी जार्ा उरत होती त्या मध्ये पु्तक-परीसण, वाचकाांची पिे, 
जात्रहराती, वतगमानसार असा अन्सय मजकूर प्रत्रसद्ध केला जाऊ लार्ला. यातूनच मराठी वृत्तपिाांचा वरे्ळया 
सांकफपनेच्या त्रदशनेे सांथ र्तीने का होईना परांतु त्रनत्रित असा प्रवास होत रे्ला. वृत्तत्रवषयक कफपना 
त्रवकत्रसत होत रे्फया. त्रवषयाच्या दृष्टीने व्यापकता येत रे्ली. 
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त्याचबरोबर समाजालाही वृत्तपिाांची सवय होऊ लार्ली. वृत्तपि वाचण्याची र्ोर्ी लार्ली, 
वृत्तत्रवषयक औत्सुक्य त्रनमाण झाले, तत्कालीन राष्रीय तसेच आांतरराष्रीय घटनाांत्रवषयी मात्रहती त्रमळवावी 
याची ओढ त्रनमाण झाली आत्रण यातूनच दैत्रनकाच्या जन्समाला योग्य अशी चमूी त्रनमाण झाली. 

 
मराठी वृत्तपिसृष्टीत वाटचाल करीत एका त्रववत्रसत टप्प्यावर पोहोचलेली होती. त्या टप्प्यापाशी 

र्ॉ. पसळेकराांच्या रूपाने एक नवीन दृष्टीकोन असणारा सांपादक ‘वृत्तपि’ काढण्याच्या पे्ररणेने झपाटून 
सरसावला. 

 
असे महणता येते की, अनेक त्रदशाांनी झालेफया प्रयत्नाांना, त्रवत्रवध पदराांना रु्ांफून ‘दैत्रनका’ मध्ये 

बाांधून त्याचे एकत्रित ्वरूप त्रनमाण करण्याचा जाणीवपूवगक प्रयत्न र्ॉ. ना. त्रच. पसळेकर याांनी ‘सकाळ’ 
च्या रूपाने केला. 
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२. 
डॉ. नानासाहेब परुळेकर 
 

र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांनी १ जानेवारी १९३२ रोजी ‘दैत्रनक सकाळ’ या वृत्तपिाचा शुचारांच 
केला. ही त्याांच्या व्यल्क्तर्त जीवनातील महत्त्वाची घटना तर होतीच, परांतु मराठी वृत्तपिसृष्टीतही एका 
नवीन पवाचा प्रारांच या त्रदवशी झाला असे महणावयास हव.े 

 
पसळेकराांनी दैत्रनक वृत्तपिाची ्वतः ची अशी सु्पष्ट सांकफपना तयार केली होती. वृत्तपि हे 

जनसांपकाचे प्रचावी माध्यम तसेच लोकत्रशसणाचे प्रचावी साधन आहे, हे त्याांच्या मनातील मुख्य सूि होते. 
वृत्तपिामध्ये ताज्या बातमीला अनन्सयसाधारण महत्त्व कसे आहे, हे त्याांना पूणगपणे माहीत होते. समाजजीवन 
व साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ी तसेच ्थात्रनक जीवन याांच्या सांबांधाबिल त्याांच्या वृत्तपित्रवषयक त्रनत्रित अशा 
कफपना होत्या. त्या दृष्टीने पणु्यातील लोकजीवनात त्याांना दैत्रनकाची असलेली उणीव जाणवत होती. पण 
पुण्यात मराठी दैत्रनक सुरू करणे व्यावहात्ररक दृष्टीने तसे सोपे नव्हते. पसळेकराांना आर्मथक दृष्टीने मोठे 
पाठबळ नव्हते तथात्रप प्रोत्साहन देणारी, मदत करणारी माणसे त्याांना त्रमळाली. अनाथ त्रवद्यार्मथर्ृहाचे 
दादासाहेब केतकर त्याांच्या पाठीशी उचे रात्रहले. ‘केसरी’ चे तेव्हाचे सांपादक सात्रहत्यसम्राट तात्यासाहेब 
केळकर याांनी त्याांना प्रोत्साहन त्रदले. पुण्यात १ जानेवारी १९३२ ला काहीशा नाट्यपूणग प्रसांर्ानेच 
‘सकाळ’ची सुसवात झाली. पण ‘आरांचा’ करे् वळण्यापूवी पसळेकराांच्या व्यल्क्तमत्त्वाचा वधे घेणे आवश्यक 
ठरेल. 

 
र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांचा जन्सम महाराष्राच्या दत्रसण टोकाजवळ असणाऱ्या र्ोर्ची या र्ावी 

२० सप्टेंबर १८९७ रोजी झाला. त्याांचे लहानपण खेड्यात रे्ले. त्याांना लहानपणापासून वाचनाचे त्रवलसण 
वरे् होते. खेड्यात राहत असूनही त्याांचे काका वृत्तपिे घेत असत. त्यामुळे तेव्हाची ‘केसरी’, ‘चाला’, 
‘राष्रमत’, ‘सहदुपांच’, ‘लोकमत’ अशी महत्त्वाची अनेक वृत्तपिे त्याांनी लहानपणापासून बत्रघतली, वाचली 
होती. र्ोर्चीहून त्रशसणासाठी ते प्रथम कोफहापूरला आले. त्याांच्या मोठ्या बांधूांबरोबरच त्याांचीही वार 
लावनू जेवणाची, त्रशसणाची सोय झाली. नांतर पुढील त्रशसणासाठी त्याांनी पुणे र्ाठले. ‘केसरी’ ऑत्रफसची 
चौकशी करीत र्ता शोधत ‘केसरी’ कायालयात ते पोचले. तत्पूवी पुण्यामध्ये बाळूकाका कात्रनटकर, 
दादासाहेब केतकर व प्रो. रामचाऊ पटवधगन याांनी एकि येऊन ‘अनाथ त्रवद्याथी र्ृह’ या सा्ं थेची ्थापना 
केली होती. कात्रनटकराांनी त्रतथे त्याांची जेवण्याची, राहण्याची व्यव्था केली. नूतन मराठी त्रवद्यालयात 
त्याांचे नाव घातले. त्रतथे महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार त्याांना त्रशकवायला होते. ्वतःच्या 
ग्रांथालयातील पु् तके वाचण्याची पूणग मुचा त्याांनी पसळेकराांना त्रदली. त्याांची ‘पु्तकातील त्रकर्ा’ अशी 
थ्ाही होत असे. पण हा त्रवद्याथी पुढे चमकणार आहे याची जाणीव पोतदाराांना झालेली होती. 

 
अ. त्रव. र्ृहामध्ये दादासाहेब केतकर याांनी मुलाांसाठी काही उपक्रम सुरू केले होते. त्यामध्ये त्याांनी 

एक ग्रांथालय तयार करून त्याची व्यव्था बघण्यासाठी ते पसळेकराांच्या ्वाधीन केले. त्याांना लेखनाचीही 
हौस होती. लेखनामध्ये सातत्य राहाव,े सराव राहावा यासाठी त्याांनी ‘त्रवद्याथी’ नावाचे ह्तत्रलत्रखत 
मात्रसक सुरू केले. ‘त्रवद्याथी’ चा पत्रहला अांक सांपादन पसळेकराांनी १ फेबु्रवारी १९१४ रोजी तयार केला. 
पुढे त्रकतीतरी वष े पसळेकर एकमेव सांपादक होते. सांपादक या नात्याने ‘त्रवद्याथी’ या ह्तत्रलत्रखताचा 
पत्रहला अग्रलेख पसळेकराांनी त्रलत्रहला. तेव्हाच्या वृत्तपिाांच्या धतीवरच ते ह्तत्रलत्रखत होते. दर 
मत्रहन्सयाला प्रत्रसद्ध होणाऱ्या या ह्तत्रलत्रखतात त्रवत्रवध सदरे असत. ्फुटे, अग्रलेख, प्रचत्रलत प्रश्नाांवर 
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चचा, वतगमानसार, मोठ्याांची चत्ररिे, प्रवासवणगन, पिव्यवहार, प्रासांत्रर्क बोल, पु्तकाांची पोच, अत्रचप्राय 
असा त्रवत्रवध त्रवषयाांवरील मजकूर त्यामध्ये त्रदला जाई. सांपादक या चतू्रमकेतून पसळेकराांनी त्रर्रवलेली ही 
पत्रहली पु् तीच होती. 

 
१९१७ साली पसळेकर एस. एस. सी परीसेत उत्तीणग झाले आत्रण पुढील त्रशसणासाठी त्याांनी स. प. 

महात्रवद्यालयात प्रवशे घेतला. महात्रवद्यालयीन जीवनात त्याांचे वाचन व लेखन अत्रधक वरे्ाने होण्यास 
सुसवात झाली. तत्त्वज्ञान त्रवषय घेऊन १९२० साली ते बी. ए. झाले. त्यानांतर १९२१ – १९२३ या काळात 
अ. त्रव. र्ृहाने सुरू केलेफया महाराष्र त्रवद्यालयात त्याांनी अध्यापन केले. पसळेकराांनी पुढील त्रशसणासाठी 
अमेत्ररकेत याव,े असे त्याांचे त्रमि शांकरराव मराठे याांनी त्याांना सुचवले. अमेत्ररकेत त्रशसणासाठी जायचे तर 
मुख्य प्रश्न पैशाचाच होता. परांतु आर्मथक मदत पसळेकराांना दोन व्यक्तींकरू्न त्रमळाली. अांमळनेरच्या न्सय ू
प्रताप त्रमलचे मालक श्रीमांत प्रतापशठे याांनी पसळेकर तत्त्वज्ञान त्रवषयात एम्. ए. करण्यासाठी अमेत्ररकेला 
जात आहेत हे समजफयावर चार हजार सपयाांची मदत केली. मुांबईचे अनांत त्रशवाजी देसाई (टोपीवाले 
देसाई) याांना त्रशसणात्रवषयी फार आ्था होती. एक लाख सपये त्याांनी बाजूला ठेवले होते. त्या लाख 
सपयाांच्या व्याजातून परदेशात त्रशसणासाठी जाणाऱ्या त्रवद्यार्थयाला देसाई त्रशष्यवृत्ती देत नारायणराव देसाई 
याांच्याशी पसळेकराांचा पत्ररचय होता. पत्रहली दोन वष ेदरमहा दोनश ेसपये आत्रण पुढील चार वष ेचारश े
सपये या त्रशष्यवृत्तीतून पसळेकराांना त्रमळणार होते. एवढ्या पासठब्यावर तत्त्वज्ञान त्रवषयात एम्. ए. आत्रण 
पीएच्.र्ी करण्यासाठी १९२३ मध्ये पसळेकर अमेत्ररकेला रे्ले. 

 
एम. ए. च्या अभ्यासक्रमात ्वतःची त्रनवर् महणून त्रदलेफया त्रवषयाांत सवात शवेटी त्याांनी 

वृत्तव्यवसाय हा त्रवषय त्रदला होता. पण ह्याच त्रवषयात पढेु त्याांनी कतृगत्व र्ाजवले. अमेत्ररकेतील त्रशसणाच्या 
काळात एकीकरे् पिकार महणून त्याांची जर्णघर्ण होण्यास सुसवात झाली. वृत्तपिाच्या सैद्धाांत्रतक 
त्रशसणाऐवजी त्रवत्रवध प्रकारच्या वृत्तपिाांचे, त्रनयतकात्रलकाांचे वाचन, त्रनरीसण हाच खरा अभ्यास आहे, 
वृत्तपिाांमधून लेखन करणे हा या त्रवषयातील प्रत्यस प्रत्रशसणाचा अनुचव आहे, या मार्ाने जेवढे त्रशकता 
येईल तेवढे या त्रवषयाच्या सैद्धाांत्रतक अभ्यासातून त्रशकता येणार नाही, हे रूढ त्रशसण घेणे महणजे आपला 
वळे व पैसा हे दोन्सही वाया घालवणे आहे इत्यादी र्ोष्टी लसात आफयाने त्याांनी वृत्तपि त्रशसण हा त्रवषय 
अभ्यासत्रवषय महणून घेतला नाही. जात्रहरातींच्या सांदचात असणारा एक लहान अभ्यासक्रम तेवढा त्याांनी 
पूणग केला. त्रशवाय वृत्तत्रवदे्यतील अनेक बारकाव े त्याांनी त्रटपून घेतले, त्यातील रह्य जाणून घेतले. 
वृत्तपिात चाकोरी असता कामा नये, त्रवषयाची त्रनवर् व माांर्णी याांमध्ये प्रयत्नपूवगक त्रवत्रवधता आणावी 
लार्ते, त्रवत्रवध त्रवषयाांचा सखोल व सवांर्ीण परामशग घ्यावा लार्तो याचे त्याांनी त्रनरीसण केले. या 
त्रनरीसणाला त्याांनी वृत्तपिाांतून केलेफया लेखनाची जोर् त्रदली. 

 
हे सवग चालू असतानाच एक सांकट अनपेत्रसतपणे त्याांच्या समोर उचे रात्रहले. ज्या अनांतराव देसाई 

याांनी त्रदलेफया त्रशष्यवृत्तीच्या आधारे पसळेकर अमेत्ररकेत रे्ले होते, ती त्रशष्यवृत्ती अचानक बांद झाली. 
देसाई याांनी सवग सांपत्तीचा र्ट केला आत्रण पसळेकराांना ‘चारतात परत या’ असे कळवले. पसळेकराांना 
अद्याप पीएच्.र्ी करायचे होते. आता आर्मथकदृष्ट्या ते जमण्यासारखे नव्हते. तथात्रप, कोणत्याही प्रसांर्ात 
त्रवचत्रलत व्हायचे नाही, सांयम सोर्ायचा नाही हा त्याांचा ्वचाव होता. आपफया बुत्रद्धमतेवर त्याांचा त्रवश्वास 
होता. प्रारांची हौस महणनू जे लेखन ते करीत तेच काम आता चत्ररताथाचे साधन महणून करण्याचे त्याांनी 
ठरवले आत्रण अत्रजबात त्रवचत्रलत न होता शाांतपणे आपले काम, कमाई व अभ्यास याांचे कोष्टक तयार केले. 
या सांदचात त्याांनी आपफया आत्मचत्ररिात त्रलत्रहले आहे, “त्यानांतर मर् मी ्वावलां बनाच्या जोरावर 
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त्रवद्याभ्यास पुरा करण्याचे ठरत्रवले. ज्योत्रतषी सकवा इतर कोणालाही जी आपत्ती वाटली असती, त्रतच्या 
दुसऱ्या बाजूला आणखी वरे्ळे जर् होते. एका दृष्टीने ही त्रशष्यवृत्ती बुर्ाली ती एक चली र्ोष्ट झाली, असे 
मला वाटते. नाही तर मी पु्तकी त्रवद्या करीत रात्रहलो असतो. त्या ऐवजी माझ्या जीवनाची सारी चौकटच 
बदलली आत्रण एक नव ेजर् माझ्यापढेु उचे रात्रहले. ्वावलां बनाने माझा आत्मत्रवश्वास वाढला. समाजाच्या 
अत्रधक जवळ मी जाऊ शकलो. समाजाच्या व्यवहारी जीवनाचे ते एक त्रशसण असते.”  

 
‘न्सयूयॉकग  वफर्ग’ या दैत्रनकात ते त्रनयत्रमत लेखन करू लार्ले. त्या जोर्ीला ‘ब्लू लँटनग’ व त्यानांतर 

‘इांटरनँशनल हाऊस’ या दोन हॉटेलाांमध्ये त्याांनी वटेरचे काम केले. तेव्हा एक र्मतीदार दृश्य काही वळे 
त्रदसत असे. हॉटेलमध्ये न्सयाहारी करताना माणसे रत्रववारच्या अांकातील त्याांचे ते लेखच वाचीत 
असत,वटेरचे काम करीत पसळेकर ते दृश्य लाांबून पाहत! या कामातून त्याांना पैसे त्रमळत; त्रशवाय जेवण 
त्रमळत असफयाने त्याांचा तेव्हा खचग कमी होत असे. 

 
या जोर्ीला ‘न्सयूयॉकग  बोर्ग ऑफ एज्युकेशन’ तफे ‘कमयुत्रनटी लेक्चसग’ चे काम त्याांना त्रमळाले. 

त्रवत्रवध शाळाांमधून ते चारतात्रवषयी मात्रहतीपर व्याख्याने देत. इांटरनॅशनल हाऊसच्या रत्रववारच्या ‘सांरे् 
सपर’ या साा्ं कृत्रतक कायगक्रमाांमध्ये उत्साहाने चार् घेत. अमेत्ररकेत आलेफया त्रवत्रवध तज्ज्ञाांची व्याख्याने 
आयोत्रजत करणे, ‘मृच्छकत्रटक’ सारखे नाटक इांग्रजीत चाषाांतर करून बसवणे, ‘त्रसक्स लेक्चसग आनँ 
इांत्रर्या’ सारखी व्याख्यानमाला आयोत्रजत करणे असे त्रवत्रवध उपक्रम त्याांनी उत्साहाने पार पार्ले. त्या 
काळात त्याांनी ‘केसरी’ ला काही बातमयाही पाठत्रवफया. ‘केसरी’ साठी केलेफया बातमीदारीतून त्याांना 
प्रत्यस मोबदला त्रमळाला नसला तरी त्याांच्या व्यल्क्तर्त जर्णघर्णीच्या दृष्टीने हा अनुचव महत्त्वाचा होता. 
एम. ए. चे त्रशसण आत्रण पढेु पीएच. र्ी. चे सांशोधन पूणग होईपयंत हा जीवनक्रम त्याांनी साांचाळला. 

 
‘ब्लू लँटनग’ या हॉटेलच्या मालकीणबाई आत्रण त्याांचे पीएच.र्ी. चे मार्गदशगक प्रा. जॉन ड्युई याांनी 

त्याांना प्रमाणपि देताना त्याांची जी वैत्रशष्टे्य नोंदवली आहेत ती फार महत्त्वाची आहेत. ‘ब्लू लँटनग’ च्या 
मालकीणबाईांनी टापटीप, त्रनयत्रमतपणा, मनत्रमळाऊ ्वचाव, कष्टाळूपणा हे त्याांचे रु्ण नोंदवनू पुढे महटले 
आहे, ‘This Young man will succeed in whatever he undertakes’. प्रा. जॉन ड्युई याांनी आपफया 
प्रशल््तपिात पसळेकराांनी त्रलत्रहले आहे, ‘A Young man of unusual intellectual ability.’ 

 
‘न्सयूयाकग  वफर्ग’मधून लेखन करताना चारताची प्रत्रतमा उजळण्याचा पसळेकराांनी सातत्याने प्रयत्न 

केला.चारतात्रवषयीचे पसरवलेले र्ैरसमज खोरू्न काढण्याचे काम त्याांनी केले. आपफया देशात्रवषयी ज्या 
चुकीच्या बातमया प्रत्रसद्ध होत होत्या तसेच ज्या चाांर्फया र्ोष्टी मुिाम दर्वफया जात होत्या, त्याांत्रवषयी 
सातत्याने त्रलत्रहले. या त्याांच्या कामाची दखल रु्सवयग रवींद्रनाथ टार्ोर याांनी घेतली. पसळेकर चारतात 
परत आफयावर टार्ोराांनी त्याांना पि पाठवनू त्याांच्या कायाची प्रशांसा केली, चेटीची इच्छाही व्यक्त केली. 
हा त्याांचा एक र्ौरवच होता. दैत्रनकाच्या दृष्टीने आांतरराष्रीय घटना, त्याांत्रवषयीचे वृत्त, व्यापक मात्रहती, 
वाचकाांना समदृ्ध करण्याची दृष्टीही त्याांच्या पिकात्ररतेतील महत्त्वाची वैत्रशष्टे्य होती. व्यापक ्वरूपाची ही 
पिकात्ररतेची मूस त्याांच्या परतीच्या प्रवासात तयार झाली.  

 
न्सयूयॉकग मधील सहदी त्रवद्याथी आत्रण नार्त्ररक याांनी व त्याांचे त्रमि अण्णासाहेब मराठे याांनी 

समारांचपूवगक त्याांना त्रनरोप त्रदला, हजार र्ॉलसगची थैली चेट त्रदली. त्रतचा उपयोर् त्याांनी सहा मत्रहन्सयाांच्या 



अनुक्रमणिका 
 

 

प्रवासासाठी केला.पीएच.र्ी.त्रमळाफयानांतर थेट चारतात परतण्याऐवजी इांग्लांर्, जमगनी, फ्रान्सस, हांरे्री, 
इ्तांबलू, पॅले्टाईन, कैरो असा प्रवास त्याांनी केला. शवेटी पोटगसैदला चेट देऊन ते चारतात परतले. 

 
या परतीच्या प्रवासात पसळेकराांना तीन महत्त्वाच्या र्ोष्टी त्रमळाफया. ‘न्सयूयॉकग  वफर्ग’ मध्ये त्याांनी जे 

लेखन केले होते ते त्याांना या त्रठकाणी उपयोर्ी पर्ले. परदेशी वृत्तपिाांचा चारतातील ‘्पेशल 
कॉर्पॉर्ांट’ हे काम त्याांना त्रमळाले. बर्मलनमधील जमगन दैत्रनक ‘फोर्मजशऽ त्साइटुांड्.’(vossische 
zeitung) आत्रण पॅत्ररसमधील दैत्रनक ‘ल मात’ँ(Le matin) याांची बातमीदारी त्याांना त्रमळाली. अमेत्ररकेतील 
‘न्सयूयॉकग  वफर्ग’ ची बातमीदारीही अमेत्ररका सोर्ण्यापूवी त्याांनी त्रमळवली होती. चारतात परत रे्फयानांतर 
वृत्तपि सुरू कराव ेहा त्रवचार त्याांच्या मनात याच सुमारास त्रनत्रित झाला. 

 
योर्ायोर्ाने जीवनाची सहचात्ररणीही त्याांना परताच्या प्रवासात फ्रान्ससमध्ये चेटली. फ्रान्ससमध्ये 

पॅत्ररस जवळच्या बूरी-आां वके्सँ या र्ावी फ्रें च त्रशकण्यासाठी काही काळ त्याांनी मुक्काम केला होता. प्रा. पॉमेरे 
याांच्याकरे् फ्रें च त्रशकण्यासाठी ते जाणार होते. प्रत्यसात ही त्रशकवणी त्याांची मुलर्ी जनल्व्हएव्ह पॉमेरे याांनी 
घेतली. या त्रनत्रमत्ताने झालेफया पत्ररचयातूनच त्याांनी त्रववाह करण्याचे त्रनत्रित केले. मनात चारतात 
परतताना पुढे नेमके काय करायचे याची त्रनत्रिती झाली नसली, तरी त्रववाहाची त्रनत्रिती माि झालेली 
होती. 

 
चारतात परत आफयावर आपफया पुढच्या कामाच्या दृष्टीने त्याांनी सरकारी सकवा अन्सय नोकरी 

करायची नाही आत्रण जे काम ्वीकारायचे ते बौत्रद्धक ्वरूपाचे असले पात्रहजे हा त्रवचार त्रनत्रित केला. 
लखनौ त्रवद्यापीठात तत्त्वज्ञानाच्या प्राध्यापकाची नोकरी त्याांना त्रमळत होती. ती त्याांनी करावी असे 
दादासाहेब करांदीकर याांना मनातून वाटत होते. परांतु पसळेकराांना नोकरी करायची नव्हती. केवळ पसेै 
त्रमळवणे हा त्याांचा हेतू नव्हता. तेवढेच करायचे असते तर परदेशी वृत्तपिाांच्या बातमीदारीतून त्याांना चरपूर 
पैसा त्रमळवता आला असता. 

 
त्याच वळेेला त्याांना ्वातांत्र्य चळवळीनेही आकर्मषत केले. देशात ्वातांत्र्यप्राप्तीसाठी उभ्या 

केलेफया आांदोलनाने उग्र ्वरूप धारण केले होते. र्ाांधीजींच्या ‘दाांर्ीयािे’ मध्ये सहचार्ी व्हाव े असे 
पसळेकराांना वाटू लार्ले. महात्मा र्ाांधींबरोबर त्याांचा पत्ररचयही झाला. दाांर्ीयािेत सहचार्ी होण्याचे 
त्याांनी मनाने ठरत्रवले, त्यासाठी त्रमळालेफया बातमीदारीवर पाणी सोर्ण्याची मनोमन तयारी केली. परांतु 
र्ाांधीजींनी त्याांना त्रनरोप पाठवला की सत्याग्रहात सहचार्ी होण्याऐवजी त्याांनी बाहेर राहून मदत करावी. 
र्ाांधीजींच्या त्रनरोपामुळे पसळेकर दाांर्ीयािेत सहचार्ी झाले नाहीत. परांतु सावांतवार्ीजवळ त्रशरोड्याला 
होणाऱ्या सत्याग्रहात सहचार्ी होण्याचे त्याांनी ठरत्रवले. त्यासाठी ते त्रशरोड्याला रे्लेही. तेथेच त्याांना 
जाणवले की ही वाट ‘आपली’ नव्हे. आपफयाला सत्याग्रहाऐवजी वृत्तपिािारे देशसेवा अत्रधक चाांर्फया 
रीतीने करता येईल. श्री. चाऊसाहेब र्ोखले याांनीही त्याांना साांत्रर्तले “येथे राहू नका. सत्याग्रहाच्या 
फां दात परू् नका. पुण्याला परत जाऊन वृत्तपिाची जुळवाजुळव करा, त्यातच तुमची देशसेवा आहे.” 

 
दरमयानच्या काळात त्याांनी परदेशी वृत्तपिाांना चारतातील ्वातांत्र्य चळवळीत्रवषयी अनेक लेख 

त्रलहून पाठवले. बातमया पाठवफया. वृत्तपिीय लेखनाची चाषा व त्रवषयाची माांर्णी कशी असावी, पु्तकी 
चाषा वृत्तपिात का व कशी चालत नाही, अशा अनेक र्ोष्टी त्याांना त्यातून जाणवत रे्फया. महात्मा 
र्ाांधींत्रवषयी त्याांनी (Gandhi The man-) ‘र्ाांधी : एक व्यक्ती’ हा लेख अमेत्ररकेतील त्रफलारे्ल्फफया 
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येथील ‘पल्ब्लक लेजर’ या वृत्तपिात त्रलत्रहला. पुढील काळात सोप्या चाषेत्रवषयी त्याांनी आग्रह धरला ती 
त्याांच्या या सवग लेखाांमध्ये आपफयाला आढळते. 

 
या काळात मराठीतील वृत्तपिाांची पत्ररल््थती हलाखीचीच होती. ‘प्रत्येक पणेुकराला माझे 

वतगमानपि वाचायला लावीन’ अशी महत्त्वाकाांसा ठेवणाऱ्या र्ॉ. श्रीधर व्यांकटेश केतकराांचे ‘पुणे समाचार’ 
हे दैत्रनक एका वषातच बांद पर्ले होते. पुण्यात तेव्हा वृत्तपि काढणे हे त्या वृत्तपिाला जन्सममरणाच्या 
सीमेवर उचे करण्यासारखेच होते. दीघगकाळ चालणारे ‘ज्ञानप्रकाश’ हे मराठी दैत्रनक पुण्यातून प्रकात्रशत 
होत होते. जवळ जवळ पांचाहत्तर वषापासून ‘ज्ञानप्रकाश’ प्रकात्रशत होत असफयाने ते पूणगपणे ल््थर व 
पुणेकराांना सवयीचे झालेले वृत्तपि होते. ‘सव्हं्स ऑफ इांत्रर्या’ या सा्ं थेचे आर्मथक बळ ‘ज्ञानप्रकाश’ च्या 
पाठीमारे् होते. पणु्यात व मुांबईत त्याांचे दोन छापखाने होते. नेम्त राजकीय धोरणामुळे ‘ज्ञानप्रकाश’ च्या 
्पधेत दुसरे दैत्रनक त्रटकाव धरू शकणार नाही अशी पत्ररल््थती होती. जार्त्रतक मांदीचे सावट सवगि 
होतेच.त्यामुळे पुण्यात मराठी दैत्रनक काढले तर त्रकतपत चालेल ही शांका अनेकाांच्या मनात होती. ‘केसरी’ 
चे सांपादक न. सच. केळकर याांनी पसळेकराांना दोन पयाय सुचवले- “परदेशी वृत्तपिाांची बातमीदारी 
करावी; सहदु्थानचा परदेशात लौत्रकक आत्रण प्रचार यात आहे, सकवा ‘केसरी’ ची दोन पाने आपफया 
कफपनेप्रमाणे ्वतांि चालवावीत आत्रण तेही नको असेल तर ‘केसरी’ चे चावांर् ‘मराठा’ चालवायला 
घ्याव.े” तात्यासाहेबाांनी सुचवलेले हे मार्ग पसळेकराांना पटले नाहीत. त्याांच्या मनात ्वतांि, वरे्ळे त्रवचार 
आकार घेत होते. आपफया ‘त्रनरोप घेता’ या आत्मचत्ररिात ते महणतात, “परांतु त्या काळातील वृत्तपिाांतील 
कफपनाांपेसा माझ्या कफपना काही वरे्ळया होत्या आत्रण काही करून त्या मूतग ्वरूपात आणून लोकाांचे 
त्रशसण कराव,े जीवनातील सवग सेिाांतील जनतेला जारे् करून, वृत्तपि त्याांच्या घरात आत्रण जनतेला 
वृत्तपिाच्या घरात असे जनतेच्या सुखः दुखाला वात्रहलेले पि असाव;े ही माझी कफपना होती. वृत्तपिाला 
पुण्यात सेि आहे की नाही या प्रश्नाचे उत्तर मी माझ्या पद्धतीने शोधून काढले, ते ‘होकाराथी’ आले.” र्ॉ. 
पसळेकराांचा ‘दैत्रनका’ त्रवषयीचा आग्रह व त्रनधार बघून न. सच. केळकर,दादासाहेब केतकर आदी 
त्याांच्यावर पे्रम करणाऱ्या लोकाांनी त्याांना पासठबा त्रदला. 

 
आपफया आत्मपे्ररणेनेनुसार पसळेकराांनी ‘सकाळ’ हे दैत्रनक सुरू करण्याचे ठरत्रवले. त्यासाठी 

योजनाबद्ध पूवगतयारी केली. ‘सकाळ’ सुरू झाफयानांतर त्याांचे सवग लस ‘सकाळ’ मध्ये कें त्रद्रत झाले. 
सुसवातीला सहकारी माणसे कमी, तीही वृत्तपिीय कामाचा अनुचव नसलेली अशी होती. त्याांना कां पोज, 
छपाई याांत्रवषयी त्याांनी त्रशकवले. टेत्रलफोनवरून त्रमळालेफया मात्रहतीच्या आधारे बातमी तयार करणे 
महत्त्वाचे काम होते. पसळेकर ्वतः मात्रहती टेत्रलफोनवरून घेत. त्या आधारे सांपादक खात्यातील 
नेमलेफया व्यक्तीला ्वतः बातमी त्रर्क्टेट करीत. त्याची कॉपी तपासून नांतरच कां पोजसाठी जात असे. 
त्यासाठी अनेकदा ते रािीही कचेरीतच झोपत. आपफया आत्मचत्ररिात त्याांनी यात्रवषयी त्रलत्रहले आहे. 
‘रािी टेत्रलफोनशजेारीच माझा त्रबछाना असे. फरशी र्ार लार्ू नये महणून तीवर र्ोणपाटाचा एक तुकर्ा, 
त्यावर घोंर्र्ी आत्रण पाांघरायला चादर-घोंर्र्ी हे माझे अांथरूण-पाांघरूण असे. टेत्रलफोनची घांटा वाजली 
की उठायचे, बातमी घ्यायची, पे्रससाठी तयार करायची आत्रण कां पोजला देऊन अांर् टाकायचे. ते दुसरा 
टेत्रलफोन येईपयंत!मला झोप चाांर्ली लार्ते हा प्रकृतीचा रु्ण.फरशीवर वतगमानाचा कार्द टाकून 
अांर्ावरच्या कपड्याांत्रनशी झोप काढावी आत्रण पनु्सहा कामाला लार्ाव!े त्रदवसाचे सवगच तास माझे कामाकरे् 
लार्लेले. रोज अठरा अठरा तास राबत असे! असे मत्रहनेच्या मत्रहने जात.” 
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पहाटे तीन-चार वाजता उठून ते ्वतः मत्रशनपाशी उचे राहात. कचेरीत सवग खात्याांकरे् त्याांचे 
बारीक लस असे. ही त्याांची मेहनत त्याांच्या सहकाऱ्याांना अत्रधक उत्साह देत असे. “परदेशातून त्रशकून 
आलेले आपले मालक एवढी मेहनत करतात तर आपणही कष्ट केले पात्रहजेत. आपली योग्यता वाढवली 
पात्रहजे असे वाटे. त्यासाठी मी माझी योग्यता वाढवीत रात्रहलो.” या शब्दाांत आपफया चावना त्रनवृत्तीच्या 
त्रनरोप समारांचात ‘सकाळ’ चे त्रचिकार, छायात्रचिकार सी. पु. थते्त याांनी व्यक्त केफया होत्या. 

 
‘मुलाांचे लेखक’ महणून प्रत्रसद्ध असणारे ‘फा्टर फेणे’ चे जन्समदाते श्री. चा. रा. चार्वत काही 

त्रदवस ‘सकाळ’ मध्ये होते. त्याांनी आपफया आठवणी साांर्ताना महटले आहे, “सकाळ महणजे तर या 
व्यवसायातले जार्ृताव्थेला येत असलेले महान ्वप्न. र्त्ररबीतून वर आलेफया एकाांड्या त्रशलेदाराचे 
साकार होत असलेले ध्येय. नानासाहेबाांचे कष्टाळू समर्मपत जीवन आमही र्ोळयाांनी पहात होतो. त्यामुळे जे 
कष्ट सोसाव ेलार्त त्याचे काही वाटत नसे. आपण एक वरे्ळी वाट चालतो आहोत, नव ेकाही करीत 
आहोत याचा आनांद मनात असे.” सकाळच्या पायाचरणीच्या काळात पसळेकर ्वतः कसे कष्ट करीत होते 
व दुसऱ्याकरू्न कष्ट कसे करून घेत होते याचे एक बोलके व्यांर्त्रचि ‘त्रनरोप घेता’ मध्ये आहे. ते त्रचि आहे 
सकग शीच्या सरर्णात वाघ, ससह याांच्याकरू्न सरर्मा्टर पसळेकर काम करून घेत आहेत असे! 

 
वृत्तपिव्यवसाय व त्याचा सांपादक, त्याचे कायग याांत्रवषयी त्याांचे त्रनत्रित असे त्रवचार 

होते.रौप्यमहोत्सवी वषाच्या खास अांकात‘्वावलांबनाची कथा’या लेखात त्याांनीमहटले आहे,“समाजसेवचेी 
इच्छा असणाऱ्या बुत्रद्धमान व्यक्तीला ्वतः चा चत्ररताथग चालवनू समाजाचे त्रहत करण्याचा वाव या 
व्यवसायात पुष्कळ आहे. त्रजफहा दैत्रनके, साप्तात्रहके व मात्रसके तशी मोजकी व मयात्रदत त्रदसतात. त्यात 
मोठ्या प्रमाणात चर पर्फयास हवी आहे असे हे व्यापक सेि हा व्यवसाय करणाऱ्याांच्या पुढे आहे.” 

 
वृत्तपिाच्या सांपादकात्रवषयी चार सूिे ते महत्त्वाची मानीत. आपफया आत्मचत्ररिाच्या प्र्तावनेत 

त्याांनी ही चार सूिे साांत्रर्तली आहेत- 
 

एक : समाजाच्या सुखदुःखाची त्याला कदर हवी, त्याचे अांतः करण समाजाची 
   सुखदुःखे त्रनवारण्यासाठी वात्रहलेले असले पात्रहजे. 
दोन : त्याने चरपूर वाचले पात्रहजे. 
तीन : वृत्तव्यवसायात कष्ट करण्याची तयारी हवी. 
चार : इांग्रजी चाांर्ले यावयास हव.े त्याचे त्रनत्य वाचन ठेवनू सांपादकाने जर्ाशी सांबांध ठेवला          पात्रहजे. 
 

ही त्याांच्या मते सांपादकाच्या यशाची चतुःसूिी होती आत्रण या तत्त्वावरच त्याांनी आपफया सवग 
जीवनकायाची उचारणी केली. 
 

‘सकाळ’ च्या सवग व्यवहारात त्याांचे बारीक लस असे. केवळ इांग्रजी बातमयाांची चाषाांतरे करू नयेत, 
्वतांि बातमयाही त्रलहाव्यात, बातमीची चाषा सोपी असावी हा त्याांचा कटास होता. बातमीला वचेक ‘लीर्’ 
हव;े छायात्रचिे, त्रचिे, नकाश ेयाांची जोर् हवी; छायात्रचिाखाली मजकूर नेमका असावा; या त्रवषयी त्याांचा 
आग्रह होता. वाचकाांना बातमया व घर्ामोर्ींचा अन्सवयाथग लावनू साांर्णारे सांकलन हव े असते. त्याांना 
मात्रहती पुरवणे, त्याांच्या मात्रहतीत चर घालणे हे वृत्तपिाचे काम आहे. ‘इन्सफॉमग देम ॲण्र् एत्रिच देअर 
इन्सफमेशन’ हे त्याांचे मत होते. “्थात्रनक बातमया व घर्ामोर्ी, हु्यमन इांटरे्टची बातमी याांना महत्त्व आहे. 
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राष्रीय व जार्त्रतक घर्ामोर्ींच्या वरे्ात ्थात्रनक घर्ामोर्ींकरे् दुलगस होऊ देऊ नका.” अशी त्याांची 
सतत सूचना असे. वृत्तपिाच्या खपाकरे्ही त्याांचे बारीक लस असायचे. 

 
आपफया दैत्रनकाच्या पत्ररपूणगतेचा त्याांनी रािांत्रदवस ध्यास घेतला होता. त्याबाबत ते कधीच पूणग 

समाधानी नव्हते. सतत नवीन कफपना त्याांच्या मनात घोळत असत. दीघगकाळ ‘सकाळ’ मध्ये असणारे त्याांचे 
सहकारी मो. स. साठे याांनी त्याांच्या या ्वचावावर मार्ममक चाष्य केले आहे- 

 
“सकाळची प्रर्ती, सचोवतालची माणसे, यांिे, यांिाचे काम करणारे कामर्ार या साऱ्याांच्या 

समतेबिल सतत असमाधानी राहणे हा नानाांचा ्थात्रयचाव आहे की काय, असे कधी कधी वाटायचे. 
नापसांतीचा अचाव महणजे मकूसांमती असायची.” 

 
माणसाांची त्रनवर् त्याांनी कधी वत्रशफयाने केली नाही. रु्णाांकरे् बघून माणसे त्रनवर्ली. त्याांच्या 

प्रत्रशसणालाही त्याांनी त्रततकेच महत्त्व त्रदले होते. पूवी वृत्तत्रवदे्यसाठी प्रत्रशसणाची सोय नव्हती. नार्पूरला 
त्रह्लॉप कॉलेजमध्ये वृत्तत्रवदे्यचा अभ्यासक्रम सुरू झाफयावर त्रतकरे् त्याांनी आपफया कमगचाऱ्याांना 
पाठवण्यास सुसवात केली. श्री. श्री. र्. मुणरे्कर, श्री. चां. ह. साखळकर, श्री. अनांतराव पाटील, श्री. वा. 
दा. रानरे् याांना त्याांनी पिकात्ररता प्रत्रशसणासाठी पाठवले. ते ्वतः चरपूर वाचीत असत. यात्रवषयी त्याांची 
वृत्ती आग्रही होती. चारतात व परदेशातही प्रत्रसद्ध होणारी अनेक वृत्तपिे, त्रनयतकात्रलके सतत वाचीत 
असत.ग्रांथालयासाठी मार्वनू घेत. सांपादक खात्यातील माणसाांनी वाचलेच पात्रहजे हा त्याांचा आग्रह असे. 
आधुत्रनक तांिज्ञानाकरे् त्याांची नजर असेच. त्यादृष्टीने ‘सकाळ’ मध्ये अत्याधुत्रनक छपाई यांि 
आणण्याकरे्ही त्याचा कल होताच. ‘सकाळ’ च्या त्रवक्रीत झपाट्याने वाढ होऊ लार्फयावर वरे्ाने छपाई 
होणे आवश्यक होते तेव्हा १९४६ मध्ये ‘हाय्पीर् रोटरी मत्रशन’च्या खरेदीसाठी ते परदेशी रे्ले. तासाला 
सोळा हजार प्रती छापणारे मत्रशन त्याांनी आणले. दुसऱ्या महायुद्धानांतर परदेशातून चारतात छपाईची जी 
यांिे आली त्यापैकी एक यांि ‘सकाळ’ मध्ये आले. ‘सकाळ’च्या रौप्यमहोत्सवी वषी तासाला चाळीस हजार 
पाने छापणारे मत्रशन मार्वण्यात आले. ‘सकाळ’ची ्वतः ची टाईप फ्रौंड्री होती. रौप्यमहोत्सवी वषाच्या 
अांकाचे रांर्ीत छपाईचे काम ‘सकाळ’ने ्वतःच्या मत्रशनवर केले. यांिसामुग्री खरेदीसाठी एक कजग 
सांपायच्या आत ते दुसरे कजग काढीत.युनायटेर् वे् टनग बँकेने ‘सकाळ’चे महत्त्व ओळखून सतत 
अथगसाहाय्य त्रदले होते. ‘सकाळ’ची वाढ महणजे लोकजार्तृीच्या कायाची वाढ याची बँकाांना जाणीव होती. 
त्या दृष्टीने महाराष्राच्या वाढीचाच हा एक त्रह्सा आहे हे त्याांनी जाणले होते. या मदतीमुळे परदेशी 
पेपरत्रमलकरू्न कार्द खरेदी आत्रण आधुत्रनक यांिसामुग्री खरेदी करणे सोपे झाले.” या शब्दाांत या 
मदतीत्रवषयी कृतज्ञता पसळेकराांनी ‘्वावलांबनाची कथा’ मध्ये व्यक्त केली आहे. 

 
पसळेकराांनी छायात्रचिावरून दहा ते पांधरा त्रमत्रनटाांमध्ये ब्लॉक करणारे एक लाख सपये सकमतीचे 

्कॅन ए साइजर मत्रशन खरेदी केले. त्यामुळे आदफया रािी शहरात घर्लेफया घटनेची छायात्रचिे लरे्च 
शहर आवृत्तीमध्ये येत असत. पानशतेच्या पुरात १९६१ साली ‘सकाळ’ चे खूप नुकसान झाले असतानाही 
अफपावधीत त्याांनी यांिाांची दुस्ती करवनू घेतली. यांिाचे काही चार् अमेत्ररकेतून मार्वले. १२ जुलै १९६१ 
रोजी पूर आला आत्रण त्यानांतर २४ जुलै १९६१ रोजी ‘सकाळ’ पुन्सहा सुरू झाला. फक्त बारा त्रदवस अांक बांद 
होता. पढेु जाण्याची ओढ, आपफया अांकात अत्रधकात्रधक ताजी बातमी हवी अशी आग्रही वृत्ती, सदैव 
जार्रूकता, सवगि बारीक लस, काटकसरी वृत्ती ही त्याांची वैत्रशष्टे्य होती. त्यामुळे हाताखाली काम 
करणारी माणसेही सदैव जार्रूक असत. 
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दररोज मद्रासच्या ‘सहदु’ या दैत्रनकाचे ते ्वतः बारकाईने वाचन करीत. त्यानांतर ्वतःचा रोजचा 

पेपर र्ोळयात तेल घालून वाचीत. त्रवत्रवध रांर्ाांच्या खुणा त्यावर करीत. त्यानांतर सांपादकीय त्रवचार्ातील 
कमगचारी, त्रचिकार याांची रोजची बठैक होत असे. छायात्रचित्रवचार् ्वतांि रीतीने जोपासणारे ‘सकाळ’ हे 
तेव्हा पुण्यातील एकमेव वृत्तपि होते. त्याांच्या या सासेपी वृत्तीत्रवषयी श्री. र्. मुणरे्कराांनी ‘त्रनवर्क 
पसळेकर’ च्या प्र्तावनेत त्रलत्रहले आहे- “सकाळचा अांक पूवी ते रोज सांपूणगतया वाचीत. सांपूणगतया याचा 
अथग साांत्रर्तला पात्रहजे. अांकाच्या पत्रहफया पानाच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यात सुसवात करून शवेटच्या 
पानाच्या खालच्या र्ाव्या कोपऱ्यात शवेट करीत. या दोन टोकाांच्या दरमयान येणारा सवग मजकूर 
जात्रहराती, त्रचिे अशी प्रत्येक र्ोष्ट ते बारकाईने पाहत. वाचन सांपले की ‘सकाळ’ चा अांक ताांबड्या 
पेल्न्ससलची वतुगळे, प्रश्नत्रचन्सहे, लहानमोठ्या फुफया, अधोरेखा आत्रण तुटक शब्दाांतील त्रटपणे याांनी त्रचतारून 
रे्लेले असे. ते ‘सकाळ’ चे मुख्य सांपादक होते, तसेच मुख्य वाचकही होते. अांक वाचून झाफयावर त्यातून 
चुकाांची छाननी, चौकशी, कानउघर्णी, बातमयाांचा पाठपुरावा, नवीन कफपनाांची कायगवाही, बैठका, चचा 
अशा अनेक बाजूांनी सांपादकीय खात्याच्या कामास र्ती येत असे. सांपादकीय काय सकवा इतर खात्याांची 
काय, साऱ्याांची ‘कां रोलरूम’ आत्रण ‘र्ायनमो’ ्वतः नानासाहेब असत. जनता सांपकग  हे सांपादकाच्या आद्य 
कतगव्याांपैकी एक असे ते मानीत.” 

 
सदैव कामात व्यापलेले असूनही पसळेकर नेहमी उत्साही, टवटवीत त्रदसत. कायगसम माणसू 

दुसऱ्याकरू्नही त्रततक्याच कायगसमतेची अपेसा करतो, तसेच त्याांचे होई. ‘सकाळ’ मध्ये माणूस आला की 
त्याची त्रशकण्यास, घर्ण्यास सुसवात होत असे. ‘सकाळ’च्या सांपादकीय खात्यात काही वष ेकाम केलेफया 
माणसाला या अनुचवामुळे सरकारी खात्यात सहज नोकरी त्रमळत असे. काम चकुले की ्पष्ट शब्दात 
जाणीव त्रदली जाई. त्याचप्रमाणे कोणी उत्तम काम केले की ते त्याची प्रशांसाही करीत असत. 

 
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेत्ररकेचे अध्यस सझवफेट याांचे त्रनधन मध्यरािीच्या सुमारार 

समजले त्याची बातमी सांपूणग देशात फक्त ‘टाईमस ऑफ इांत्रर्या’च्या शहर आवृत्तीत होती. रािपाळीत काम 
करणाऱ्या सांपादक त्रवचार्ातील प्रमुखाने जार्रूक राहून ही बातमी ‘सकाळ’ मध्ये त्रदली. त्या सांपादकाचे 
त्याांनी अत्रचनांदन केले. दुसरे उदाहरण महणजे नार्पूरमध्ये ्वतांि त्रवदचग चळवळीचे नेते त्रब्रजलाल त्रबयाणी 
त्रनवर्णुकीत प्रचांर् बहुमताने त्रवजयी झाले. नार्पूरच्या वाताहराने रािी दोन वाजता बातमी पाठवली. ती 
बातमी सांपूणग देशात फक्त ‘सकाळ’ मध्ये प्रत्रसद्ध झाली होती. पसळेकराांनी या वाताहराला शांचर सपयाांचे 
बत्रसस पाठवले. जा्तीत जा्त ताजी बातमी आपफया ‘सकाळ’ मध्ये यावी यासाठी त्याांची त्रवलसण धर्पर् 
असे. त्यासाठी खचग करण्याची त्याांची तयारी होतीच. त्रवशषे प्रसांर्ी ते ्वखचाने खास वाताहर पाठवीत 
असत. त्याांना नेमके काय हव े याांच्या सूचना असायच्या. वळेप्रसांर्ी आर्मथक खोट पत्करणे, जादा अांक 
काढणे, यासाठीही त्याांची तयारी असे. सोलापूरला त्रक्रकेटची मचॅ सजकफयाची बातमी उत्रशरा त्रमळाली तर 
त्याांनी खास र्ार्ीने अांक सोलापूरला पाठत्रवले. पात्रक्तानचे पांतप्रधान त्रम. त्रलयाकत अली याांच्या खुनाची 
बातमी त्रमळाली तेव्हा अांकाांची पासगले ्टेशनवर पोचली होती, ती परत मार्वली. नवीन छपाई करून खास 
र्ार्ीने अांक पाठत्रवला. नथुराम र्ोर्से याांना फाशीची त्रशसा त्रदफयाची बातमी सकाळी सारे्सहा वाजता 
त्रमळाली. त्यासाठीही वरे्ळा अांक काढला. 

 
‘सकाळ’ हे पसळेकराांचे अपत्यच होते. ‘सकाळ’चे अल््तत्व त्याांनी नेहमीच महत्त्वाचे व मोठे मानले 

होते. एकेचाळीस वष े ‘सकाळ’च्या माध्यमातून समाजाची सेवा करीत असताना बाह्य दर्पणे, त्रवरोध, 
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अपप्रचार, लोकाांनी केलेली कुचेष्टा याांकरे् कधीही लस त्रदले नाही. त्याांना ज्या पद्धतीने ‘सकाळ’ 
घर्वायचा होता, तसाच त्याांनी घर्त्रवला होता. मांर्ईतील चाव पेपरमध्ये त्रदफयावरून त्याांची कुचेष्टा होत 
असे. अांड्याांचे चाव त्रदले महणून त्रवरोध होत होता. त्याकरे् त्याांनी दुलगस केले आत्रण आपफया वाटेने ते काम 
करीत रात्रहले. ही त्याांची त्रनग्रही वृत्ती त्याांच्या इतर वैचात्ररक चतू्रमकेबिलही होती. 

 
सामात्रजक, राजकीय घटनाांच्या सांदचात त्रवचारपूवगक घेतलेली चतू्रमका त्रकतीही त्रवरोध झाला तरी 

ते सोर्ीत नसत. याचे उत्तम उदाहरण महणजे ‘सांयुक्त महाराष्राचे आांदोलन’. चाषावार प्राांतरचना त्याांना 
मान्सय नव्हती. त्यामुळे ओघानेच त्याांचा त्रवरोध ‘सांयुक्त महाराष्रा’लाही होताच. ही चतू्रमका जनमानसाला 
कधीच पटणारी नव्हती. सांयुक्त महाराष्राच्या चळवळीने उग्र रूप घेतले तेव्हा ‘सकाळ’ वर उघर् टीका 
झाली, मोचे त्रनघाले, ‘सकाळ’च्या अांकाांची होळी झाली. ‘सकाळ’ वर बत्रहष्कार घालण्याची चाषा बोलली 
जाऊ लार्ली. इतकेच नव्हे तर त्रवरोधकाांनी पसळेकराांच्या प्रत्रतमेची पे्रतयािा काढून प्रत्रतमेचे दहन केले. 
‘सकाळ’ त्रवरोधी चावना इतक्या पराकोटीला पोचली, उग्र झाली तरी पसळेकर अत्रवचल होते. त्रवरोधापुढे 
झुकले नाहीत की त्रवरोधकाांना ्पष्टीकरणे, समथगनेही ऐकवली नाहीत. आपली चतू्रमका ते ्पष्टपणे, 
ठामपणे माांर्त रात्रहले. पसळेकराांनी आपफया शाांत तरीही ठाम, सांयमी वृत्तीने आचायग अत्र्याांनी केलेला 
टीकेचा चत्रर्मार पचवला. सांयुक्त महाराष्राच्या चळवळीत आचायग अिे हे आघार्ीवर होते. ‘मराठा’ या 
दैत्रनकाची त्रनर्ममतीच त्याांनी त्यासाठी केली होती. ‘मराठा’च्या अग्रलेखातून अत्र्याांनी मुलूखमदैान तोफ 
कोणाच्या त्रदशनेे वळवली की त्या प्रत्रतपसाची दाणादाण उर्त असे. अत्र्याांच्या टीकेचा चफयाचफया 
माणसाांनी धसका घेतला होता. परांतु पसळेकराांनी आपला सांयम कधीच सोर्ला नाही. आपफया दजावरून 
खाली उतरून त्याांनी कधी प्रत्रतटीका केली नाही. ‘सकाळ’ सारखे मालकीचे वृत्तपि हातात असताना 
अत्र्याांना उत्तर देण्यास लेखणी उचलली नाही. मेरूपवगतासारखा अत्रवचल वृत्ती ठेवनू त्याांनी या टीकेला 
अनुल्लखेाने मारले आत्रण अत्र्याांच्या सांदचातील बातमयाांना ‘सकाळ’ मधून प्रत्रसद्धीही त्रदली. त्रवरोध व्यक्तीला 
नसून त्रवचाराांमध्ये होता हे त्याांनी त्रसद्ध केले. सांयुक्त महाराष्राची चळवळ यश्वी झाली. मुांबईसह 
महाराष्र अल््तत्वात आला. एक वर्वानल शाांत झाला. तेव्हा ‘सकाळ’च्या अग्रलेखातून आपला पराचव 
त्याांनी मान्सय केला. परांतु आपली चतू्रमका माि त्याांनी बदलली नव्हती. 

 
कवी कुसुमाग्रजाांनी ‘सकाळ’ पत्ररवारात काही काळ ‘प्रचा’ साप्तात्रहकाचे सहसांपादक महणून काम 

केले होते. ‘प्रचा’ हे साप्तात्रहक काही काळ पसळेकराांनीच सुरू केले होते. त्यामध्ये कुसुमाग्रजाांनी 
पसळेकराांत्रवषयी त्रलत्रहले आहे की, “सकाळिारे अवतरलेफया अमेत्ररकन जनेत्रलझमची मराठी सात्रहत्यात 
आत्रण वृत्तपिाांत चरपूर चेष्टा होत होती. बायकाांचे पान, मुलाांचे पान, मांर्ईतील बाजारचाव इत्यादी त्रवषयाांचे 
अब्रह्मण्यम् सात्रहत्याच्या सरहिीवर वावरणाऱ्या वृत्तपिाांना सचत नव्हते.....शवेटी सारेजण हलके त्याच 
र्त्याने वाटचाल करू लार्ले. पण कोणत्याही प्रारांचकत्याला जो उपहास सहन करावा लार्तो तो 
पसळेकराांच्या वाट्याला येत होता. पण या सटर्लटवाळीमुळे, कुचेष्टेमुळे र्र्मर्ून न जाता पसळेकर ्वतः 
च्या त्रनियाशी ताठ उचे होते.....नवीन माणसाला कायगसम करण्याची त्रवद्या पसळेकराांना चाांर्ली अवर्त 
होती. मुख्य महणजे वृत्तपि चालत्रवण्याची पसळेकराांची त्रवत्रशष्ट चतू्रमका होती आत्रण पसळेकर त्रतचे अत्यांत 
कसोशीने व कठोरतेने पालन करीत असत...... ‘तर्जोर्’ सकवा ‘चालेल’ हे शब्द त्याांना माहीत नव्हते.” 

 
पसळेकराांनी वाचकाांनाच नेहमी मोठे मानले. वाचकाांना परवरे्ल त्या सकमतीला ‘सकाळ’ देण्याची 

त्याांची चतू्रमका होती. १९६० सालचा ‘सकमत-पृष्-कोष्टक’ (Price- Page – Schedule) कायदा सरकारने 
आणला तेव्हाही पसळेकराांनी त्याला त्रवरोध केला. वृत्तपिाांची पृष्सांख्या व त्यावर आधात्ररत अांकाची सकमत 
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ठरत्रवणारा एक कायदा कें द्र सरकारने १९५६ साली केला होता. बाळकृष्ण केसकर याांनी केलेफया या 
कायद्याची अांमलबजावणी १९६० सालापासून होणार होती. वृत्तपिाच्या पृष्ाांवरून सकमत ठेवण्याचे बांधन 
या कायद्यामुळे येणार होते. दैत्रनक वृत्तपिाांनी दहा पृष्ाांपेसा अत्रधक मोठा अांक काढू नये अशी मयादा या 
कायद्यामुळे येणार होती. पसळेकराांना हा वृत्तपि ्वातांत्र्यावरचा हल्लाच वाटला. या कायद्याने ‘सकाळ’ चे 
तसे नुकसान होणार नव्हते. ‘सकाळ’ ची सकमत फक्त एका पशैाने वाढवावी लार्णार होती. ‘सकाळ’ चे 
वार्मषक उत्पन स त्यामुळे दीर् पावणेदोन लाखाने वाढले असते. परांतु या कायद्याचा वृत्तपिसृष्टीवर त्रवपरीत 
पत्ररणाम झाला असता. काही वृत्तपिे बांद पर्ली असती. त्यात्रशवाय सामान्सय वाचकाांनाही चदुगर् पर्ला 
असता. ‘मला माझा अांक कमी सकमतीत देणे परवर्ते. मी का देऊ नये’ ? असा त्याांचा दावा होता. 
पसळेकराांनी सरकारत्रवसद्ध लढा द्यायचे ठरत्रवले. ही केस त्याांनी सुप्रीम कोटापयंत लढवली आत्रण 
सजकलीसुद्धा! ही केस पुढे वृत्तपिसृष्टीत ‘टे्टकेस’ महणून ऐत्रतहात्रसकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरली. सांपूणग 
चारतात फक्त ‘सकाळ’ ने ही केस लढवली होती. 

 
‘सकाळ’ची त्रनर्ममती पसळेकराांनी केवळ एक ‘वृत्तपि-वृत्त देणारे माध्यम’ एवढ्या मयात्रदत अथाने 

केली नव्हती.वृत्तपिाच्या सांपादकाांची सामात्रजक बाांधीलकी ते मानीत होते.समाजात घर्णाऱ्या घटना, 
आपत्ती तसेच समाजाचे साा्ं कृत्रतक जीवन याांमध्येही वृत्तपिाच्या सांपादकाने काही त्रवधायक कायग केले 
पात्रहजे ही त्याांची व्यापक चतू्रमका होती.त्यामुळे त्याांनी ‘सकाळ’ला सां्थात्मक रूप त्रदले.१९५२ च्या 
पत्रहफया त्रनवर्णुकीच्या वळेी ‘सकाळ पुर्कृत उमेदवार’ या कफपनेतून लोकप्रत्रतत्रनधींची त्रनवर् करण्यास 
लोकाांना मार्गदशगन केले.त्याप्रमाणे महानर्रपात्रलकेच्या कारचारात काही त्रवधायक बदल व्हावते, रु्णवान 
माणसाांचा तीमधे प्रवशे व्हावा या त्रवचाराने ‘नार्री सांघटनेची ्थापना’ केली.दुष्काळ, पूर, चकूां प 
याांसारख्या नैसर्मर्क आपत्तींच्यावळेी मदतकायाची सांघटना उचारण्यात वृत्तपि माध्यमाने पुढाकार घेतला 
पात्रहजे;हे नेतृत्त्व एका त्रश्तीने केले जाव े यासाठी ‘सकाळ त्ररत्रलफ फां र्’ ही योजना तयार केली.मुख्य 
महणजे कोणाचेही त्रशसण आर्मथक अर्चणींमुळे अरू्न राहू नये यासाठी परदेशात त्रशसण घेण्यासाठी जाऊ 
इल्च्छणाऱ्या त्रवद्यार्थयांना आर्मथक साहाय्य देणाऱ्या ‘इांत्रर्या फाऊां रे्शन’ची ्थापना केली.शालेय पातळीवर 
त्रवद्यार्थयांचा सवांर्ीण त्रवकास व्हावा यासाठी ‘बालकुमार त्रचिकला ्पधा’, ‘आांतरशालेय नाट्यवाचन 
्पधा’ याांसारखे उपक्रम सुरू केले.अशा त्रवत्रवध उपक्रमाांनी त्याांनी ‘सकाळ’ला एका उदात्त व समाजात्रचमुख 
त्रवधायक कायग करणाऱ्या सां्थेच्या उच्च दजावर नेऊन ठेवले. 

 
हा त्रवकास त्याांनी ्वतःच्या कफपनाांतून आत्रण सहकाऱ्याांच्या मदतीने, त्रनष्ेने केला. आपले काम, 

कायगपद्धती, त्याचे उपयोजन, त्याचे होणारे रु्णात्मक पत्ररणाम आत्रण त्यातून त्रनमाण होणारे नवीन 
चलनवलन, पत्ररणामी येणारी प्रर्फचता या सर्ळयाांचे पद्धतशीर त्रचि त्याांच्या मनात सु्पष्ट असे असायचे. 
ते प्रत्यसात उतरवण्यासाठी आखलेफया योजनेचा पाठपुरावा करीत राहण्याची त्याांची वृत्ती होती. वृत्तपि हे 
सांपादकीय व्यल्क्तमत्त्वाच्या पलीकरे् ्वतांिपणे अल््तत्व त्रनमाण करणारे असले पात्रहजे, यावर त्याांचा 
कटास होता. त्यामुळे त्याांनी सांपादक या नात्याने अग्रलेख त्रलत्रहले. प्रासांत्रर्क त्रवषय, सामात्रजक त्रवषय, 
राजकीय त्रवषय, जार्त्रतक पातळीवरील महत्त्वाच्या घटना याांचा वधे त्याांनी वळेोवळेी घेतला. परांतु 
‘सकाळ’चे सांपादक या नात्याने आपफया अग्रलेखाांना ्वतांि महत्त्व, चेहरा प्राप्त होऊ त्रदला नाही. सोप्या 
चाषेत्रवषयीचा आग्रह सुद्धा कधी कधी प्रमाणाबाहेर होत असे अशा काही मयादा त्याांच्या त्रवत्रशष्ट धोरणाने 
त्रनमाण झालेफया होत्या. तरीही आपफया सां्थापक व सांपादकीय कारत्रकदीत व्यावसात्रयक पिकात्ररता 
घर्वनू त्याांनी ‘सकाळ’च्या रूपाने त्रसद्ध करून दाखवली, महणून ‘सकाळ’ला ्थयैग प्राप्त करून देताना 
व्यव्थापकीय बाजू त्याांनी त्रततकीच महत्त्वाची मानली. त्रमळणाऱ्या पैशाांचा फार मोठा चार् ते ‘सकाळ’ची 
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वाढ आत्रण सुधारणा याांसाठी खचग करीत. आपफया कारत्रकदीच्या अखेरीस त्याांनी ‘सकाळ’च्या चौर्ोत्रलक 
त्रव्तारास सुसवात केली. मुांबईत १९७० साली त्याांनी ‘मुांबई सकाळ’ सुरू केला. परांतु लवकरच 
ककग रोर्ाने ग्रासफयामुळे ‘मुांबई सकाळ’ची घर्ी ल््थर करण्यास त्याांना त्रततकासा काळ माि त्रमळाला नाही. 

 
पे्रस कत्रमशनने केलेफया पाहणीत नोकराांवर सवात कमी खचग करणारे आत्रण त्या मानाने सवात 

अत्रधक खप असणारे ‘सकाळ’ हे एकमेव पि होते. काटकसरीने व्यवसाय करूनही वृत्तपि यश्वारीत्या 
चालवनू दाखवण्यात पसळेकराांनी उच्चाांक प्र्थात्रपत केला होता. एकेचाळीस वषांच्या अथक पत्ररश्रमाांनी 
त्याांनी ‘सकाळ’चा पाया चक्कम करून त्रदला. कायगपद्धतीची एक चौकट घालून त्रदली. रा. के. लेले याांनी 
पसळेकराांत्रवषयी, त्याांच्या काही िुटी मान्सय करूनही त्याांचे श्रेष्त्व ्पष्ट करताना महटले आहे, “तेव्हा 
दैत्रनक वृत्तपिाला नव े वळण लावणारे नानासाहेब पसळेकर हे एक थोर यश्वी सांपादक होते. 
व्यावसात्रयक पिव्यवसायाला ठसठशीत ्थान त्रमळवनू देणारे ते एक क्राांत्रतकारक पिकार होते. अत्यांत 
योजनापूवगक आपफया वृत्तपिाची त्याांनी आखणी व वाढ केली. एका उद्योर्ाचे ्वरूप येत चाललेफया या 
व्यवसायात जुन्सया चोंर्ळपणाला व व्तुल््थतीशी कोणतेही नाते नसलेफया नुसत्या ध्येयवादाला ्थान 
राहणार नाही याची जाणीव नानासाहेबाांनीच प्रथम त्रनमाण केली. त्याांच्या वृत्तीत, दृष्टीकोनात व कृतीत 
काही त्रवसांर्ती आढळफया तरी एक थोर सांपादक महणनू त्याांची आठवण कायम राहणार आहे.” 

 
चारताचे पत्रहले पांतप्रधान पां.नेहरू याांनी ‘सकाळ’कायालयाला चेट त्रदली; हा पसळेकराांच्या 

जीवनातील आनांदाचा त्रदवस होता. पां. नेहरूां नी त्याांना ‘सां्मरणीय असा ्वतांि बाण्याचा पिकार’ असे 
महटले आहे. Sakal is a brave paper असे उ्र्ार त्याांनी काढले आहेत. ‘पसळेकराांनी मराठी वृत्तपिात 
नवा सांप्रदाय आणला’ असा अत्रचप्राय देताना महाराष्राचे पत्रहले मुख्यमांिी कै. यशवांतराव चव्हाण याांनी 
‘सकाळ’च्या ९ जानेवारी १९७४ च्या अांकात महटले आहे- “१९३२ मध्ये चळवळ सुरू झाली त्याचवळेी 
‘सकाळ’ सुरू झाला. वृत्तपि वाचण्याची आवर् १९३०-३२ नांतर महाराष्रात वाढली असा माझा अांदाज 
आहे आत्रण मराठी वृत्तपिाांचा प्रसार मोठ्या जलद र्तीने झाला. याचे मुख्य कारण साध्या चाषेत सामान्सय 
माणसाला समजेल अशा पद्धतीने बातमी पुरवण्याचा व त्याला आवर्त असतील असे त्रवषय त्रनवर्ण्याचा 
एक नवा वृत्तपिीय सांप्रदाय मराठी वृत्तपिसृष्टीत आला आत्रण अथात त्याचे श्रेय नानासाहेब पसळेकर याांना 
आहे.” 

 
पसळेकराांचे कतृगत्त्व आत्रण कायगही केवळ ‘सकाळ’ पुरते मयात्रदत रात्रहले नाही. त्रवत्रवध सां्थाांमध्ये 

त्याांनी जबाबदारीची मोठी कामे केली. पे्रस र्ट ऑफ इांत्रर्या पी.टी.आय.च्या सांचालक मांर्ळावर ते 
प्रारांचापासूनच होते. र्बघाईला आलेफया आर्मथक कारचाराला त्रश्तीची नवी चौकट देऊन त्याांनी 
त्याबाबत पी.टी.आय.ला फायदा करून त्रदला. १९५० साली ते मध्यपूवेच्या देशाांमधून प्रवास करून 
युरोपाच्या दौऱ्यावर रे्ले. या देशाांत असणारी राजकीय पत्ररल््थती व चारतात्रवषयी त्रतथे असणारे त्रचि याांवर 
आधात्ररत असा राजकीय प्रबांधच त्याांनी चारताच्या परराष्र खात्याला सादर केला. परराष्र खाते तसेच 
परदेशातील वत्रकलातींना उपयुक्त ठरू शकेल असा हा प्रबांध होता. त्याचे महत्त्व जाणून पां. नेहरूां नी 
त्यात्रवषयी “This is very important Political document, not only good for our P.R.O’s, but also 
for the embassies abroad.” असे महटले होते. पे्रस र्ट ऑफ इांत्रर्या व रॉयटर याांच्यामध्ये नवीन करार 
करण्यासाठी १९५२ मध्ये चारताच्या वतीने ते इांग्लांर्, फ्रान्सस येथे रे्ले. १९६० साली इांत्रर्या फाऊां रे्शनच्या 
कामासाठी त्याांना अमेत्ररकेच्या परराष्र खात्याने आमांत्रित केले होते. १९६३ मध्ये त्याांना त्रब्रत्रटश 
कॉमनवफेथने आमांत्रित केले होते. अशा पद्धतीने आांतरराष्रीय ्तरावर पसळेकाराांचे कायग पोचलेले त्रदसते. 
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त्याचसोबत ्थात्रनक सां्थाांबरोबरही त्याांनी सांबांध जोपासले होते. पुण्यातील के. इ. एम. सग्णालयाचे ते 
मानद सत्रचव होते, त्याच्या त्रवश्व्त मांर्ळावर त्याांनी काम केले. ‘फोटोग्राफी सोसायटी ऑफ महाराष्र’ चे 
अध्यसपद त्याांनी चषूत्रवले होते. पुण्यातील त्रचिकाराांसाठी ‘पूना आर्मट्ट र्ीफर्’ ची ्थापना त्याांनी 
पुढाकार घेऊन केली. 

 
याप्रकारे पसळेकर याांनी पणु्यात ्वतः च्या व्यल्क्तमत्त्वाचे वजन ्वकतृगत्वाने त्रनमाण केले होते. 

‘सकाळ’ ची प्रत्रतमा अशी घर्वली होती की कोणत्याही कामासाठी, सहकायासाठी, आर्मथक मदतीसाठी 
त्याांनी कोणाकरे् शब्द टाकला, कोणावर जबाबदारी सोपवली तर कोणी नाही महणत नसे. हा प्रचाव 
त्याांच्या कायाने त्रनमाण झाला होता आत्रण त्या अथाने ते ्वतः ला ‘पुण्याचा पेशवाच’ महणवनू घेत असत. 
 

पसळेकराांच्या या सवग कायाची दखल अनेक सां्थाांकरू्न त्याांना यथायोग्य सन्समान देऊन घेतली 
रे्ली. चारत सरकारने त्याांना ‘प्मचषूण’ पदवी देऊन सन्समात्रनत केले. पुणे त्रवद्यापीठाने ‘र्ी. त्रलट्’. ही 
पदवी त्याांना १९७२ मध्ये त्रदली. १९७२ च्या दुष्काळाच्या काळात ‘वृत्तपिाचे सांपादक’ या नात्याने त्याांनी जी 
कामत्रर्री केली होती तीबिल त्रदल्लीच्या ‘दुर्ादास रतनदेवी र्ट’ च्या वतीने त्याांना र्ौरवा्पद असा 
‘दुर्ारतन’ पुर्कार त्रमळाला. 
 

पसळेकराांचे आणखी एक वैत्रशष्ट्य असे होते की, एवढे कायग करूनही प्रत्रसद्धीपासून त्याांनी 
्वतःला कटासाने दूर ठेवले. ‘सकाळ’च्या अग्रलेखाांव्यत्रतत्ररक्त अन्सय लेखन त्याांनी केले नाही वा कुठे 
मुलाखत त्रदली नाही. त्यासाठी लोकाांची नाराजी त्याांनी ओढवून घेतली. ‘सकाळ’ने आपला रौप्यमहोत्सव 
१९५७ साली साजरा केला तेव्हा प्रकात्रशत झालेफया खास तीन पुरवण्याांमध्य त्याांनी प्रथमच ‘्वावलांबनाची 
कथा’ हा प्रदीघग लेख त्रलत्रहला. त्यात या लेखनामार्ची आपली चतू्रमका त्याांनी ्पष्ट केली –“तेव्हा पांचवीस 
वषांत जे केले नाही ते आता या त्रलखाणात करण्याचा महणजे आत्म्तुती करण्याचा सकवा मोठेपणा 
साांर्ण्याचा माझा हेतू नाही. ‘सकाळ’ आत्रण ‘सकाळ’शी सांबांत्रधत ही एक ्वावलांबनाची कथा असून त्रतचे 
त्रदग्दशगन करताना एक तर माझ्या वैयल्क्तक कायाचा उल्लेख टाळता येणार नाही. इतक्या या दोन र्ोष्टी 
एकरूप आहेत आत्रण दुसरे असे की कथेची पूवगचतू्रमका त्रदफयाखेरीज ती ्पष्ट होत नाही.तेव्हा रे्फया 
पांचवीस वषांतील हा त्रचिपट वाचकाांपुढे माांर्ताना सुसवातीची, त्याचप्रमाणे ्वतःत्रवषयीची काही मात्रहती 
देणे अवश्य व अपत्ररहायग असले तरी आत्मचत्ररि सकवा त्याचा काही चार् देण्याचा माझा हेतू नाही.” 

 
आपफया सहकाऱ्याांत्रवषयी त्याांना पे्रम होते. त्याांच्याबाबत बोलताना ‘माझी माणसे’ हा शब्दप्रयोर् ते 

वापरत असत. रु्णवान माणसाांची त्याांना सकमत कळत होती. श्री. बाबासाहेब घोरपरे् हे त्याांचे पत्रहले 
सांपादकीय सहकारी होते. अमेत्ररकेत दोघे एकाच वळेी त्रशकत होते. घोरपड्याांना शसैत्रणक, सामात्रजक 
कायाची आवर् होती. परांतु त्याांना त्रशवाजी त्रप्रपरेटरी त्रमत्रलटरी ्कूलमधून पसळेकराांनी आग्रह करून 
‘सकाळ’ मध्ये आणले. सांपादकाच्या खुचीवर सन्समानाने बसवले. घोरपड्याांनी सोळा वषे ‘सकाळ’ मध्ये 
काम केले. पुढे पल्ब्लक सल्व्हगस कत्रमशनमध्ये नोकरी त्रमळाफयावर घोरपड्याांनी ‘सकाळ’ चा त्रनरोप घेतला. 

 
आपफया अन्सय सहकाऱ्याांनी जे सहकायग त्रदले होते, त्यात्रवषयी कृतज्ञता पसळेकराांनी 

रौप्यमहोत्सवात्रनत्रमत्तच्या खास पुरवणीत वरे्ळया पद्धतीने व्यक्त केली. पुरवणीच्या पत्रहफया पानावर सवग 
सहकाऱ्याांची छायात्रचिे छापली. त्याखाली प्रत्येकाचे नाव, ‘सकाळ’ मध्ये कोणत्या साली ते सजू झाले ते 
वषग व त्याांच्या कामाचा त्रवचार् याांबाबत मात्रहती देऊन त्याला अत्रतशय बोलक्या त्रनवदेनाची जोर् त्रदली. 
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पत्रहफया पानावर मोठ्या टाईपमध्ये लाल काळया सांत्रमश्र रांर्ाांमध्ये हे त्रनवदेन प्रत्रसद्ध केले – “या पानावर 
रु्णी, दुरु्गणी फरक न करता फोटो छापले. बेकायदा दासच्ी घालणारे पुांर् आत्रण दासला ्पशग नसला 
तरी कैफ चढफयाप्रमाणे बोलणारे पुढारी; रांर्चमूी, तसेच राजकारणातले नट, मांिी आत्रण माांत्रिक, खरे 
खोटे सारे आले. ती जार्ा आज ‘सकाळ’ मधील कामर्ाराांना देत आहोत. पांचवीस वषांनांतर त्याांचा त्रदवस 
आला आहे.” 
 

‘्वावलां बनाची कथा’ या छोटेखानी आत्मकथनानांतर पसळेकराांनी एकदम त्रलत्रहले ते आपले 
आत्मचत्ररिच. आत्मचत्ररि त्रलत्रहण्याचाही त्रवचार कधीच नव्हता; परांतु अनेकाांच्या आग्रही त्रवनांतीला मान 
देण्यासाठी ते आत्मचत्ररिलेखनाला प्रवृत्त झाले. ककग रोर्ाच्या वदेना सहन करीत असताना केवळ दोन 
मत्रहन्सयाांमध्ये त्याांनी आपले आत्मचत्ररि त्रलत्रहले. चार नोव्हेंबरला सुसवात केली आत्रण तीस त्रर्सेंबरला ते 
पूणग केले. एक लाख शब्द त्रलत्रहण्याचा त्याांनी सांकफप सोर्ला होता, तो पूणगत्वास नेला. आपफया पत्नी सौ. 
शाांताबाईांना त्याांनी साांत्रर्तले, “माझे सवग काम सांपले आहे. आता मी जायला केव्हाही तयार आहे.” 

 
१ जानेवारी हा ‘सकाळ’चा ‘वधापन त्रदवस’. फक्त या एकाच त्रदवशी ‘सकाळ’ ला सु्ी असे. एरवी 

अांक त्रनघणे ही प्रत्रक्रया अखांर् चालणारी आहे. ‘शो म्ट र्ो ऑन’ त्याांचे ब्रीदवाक्य होते. ‘सकाळ’ चे पत्रहले 
मनेॅजर श्री. थोरात याांचे त्रनधन झाले तेव्हा मत्रशन खात्यात श्री. त्रवफमॉट नावाचे इत्रजत्रनयर होते. त्याांनी 
पसळेकराांना त्रवचारले होते की, उद्याचा अांक बांद ठेवायचा का ? तेव्हा सांपादकाांनी उत्तर त्रदले होते, “अरे 
बाबा, समोरच्या सरणावर मी असलो तरी ‘सकाळ’ बांद ठेवायचा नाही”. सोमवार ८ जानेवारी १९७३ रोजी 
र्ॉ. पसळेकराांचे त्रनधन झाले. त्या त्रदवशीही ‘सकाळ’ त्रनघाला होता. फक्त अग्रलेखाची जार्ा तेवढी 
मोकळी होती! ‘सकाळ’चा ध्यास त्याांनी अखेरपयंत घेतलेला होता. ‘सकाळ’ पेपसगचे र्ायरेक्टर श्री. 
जसवांतलाल मटुचाई आत्रण श्री. श्रॉफ हे त्याांना चेटायला रे्ले होते. तेव्हा त्याांच्याजवळ त्याांनी आपला 
शवेटचा त्रवचार साांत्रर्तला.जणू त्याांचा तो शवेटचा अग्रलेखच होता. ‘सकाळ’ साठी साांत्रर्तलेले त त्याांचे 
शवेटचे शब्द होते. त्याांच्या मतृ्यूनांतर ९ जानेवारी १९७३ च्या अांकात पढुील मजकूर प्रत्रसद्ध झालेला आहे. 

 
“आतापयंत मी ‘सकाळ’ साठी अनेक लेख त्रलत्रहले. हा शवेटचा आहे. आता आणखी त्रलहू शकत 

नाही. पूवी अग्रलेखातून मी जनताजनादना पुढे मतप्रदशगन करीत असे. आता साांर्ण्यासारखे काही नाही. 
मी पूवीप्रमाणेच त्या शल्क्तमान परमेश्वराची सेवा करीत राहीन. आता पुढचे अग्रलेख त्रलत्रहण्याची ्फूती 
देणे त्याच्या हातात आहे.” 

 
८ जानेवारी १९७३ रोजी र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांचे ककग रोर्ामुळे त्रनधन झाले. त्याांच्या 

मृत्यूमुळे ‘सकाळ’ चे एक पवग सांपले. 
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३. 
‘सकाळ’ चा प्रारंभ 
 

‘सकाळ’ च्या रूपाने मराठी वृत्तपिसृष्टीमधे दैत्रनकाचे एक नव े रूपच जन्सम घेत होते. मराठी 
वृत्तपिसृष्टीच्या ध्येयवादी परांपरेत्रवषयी पसळेकराांना आदर होता, अत्रचमान होता. परांतु ते मनात होते की, 
दैत्रनक हे केवळ ध्येयवादाने करण्याचे कायग नाही. केवळ ‘मतपि’ हा त्याचा सपर्ही नाही. बातमी व त्यातही 
ताजी बातमी हा दैत्रनकाचा प्राण आहे. लोकत्रशसणाचे ते प्रचावी माध्यम आहे. वृत्तपि हे समाजातील केवळ 
चार बतु्रद्धवादी लोकाांसाठी नसून ते सवांसाठी आहे. समाजातील सवग थराांतील, सवग सेिाांतील माणसे, 
त्रस्त्रया, मुले याांना दैत्रनक आपले वाटले पात्रहजे. केवळ राजकारण, समाजकारण हे वृत्तपिाचे मयात्रदत सेि 
नाही. त्रशसण, न्सयाय, ्वा्र्थय, बाजार या जीवनाच्या साा्ं कृत्रतक घर्ामोर्ींच्या सवगच बाजूांना वृत्तपिाने 
्पशग करून एक सवांर्ीण रूप धारण केले पात्रहजे. मराठी वृत्तपि परांपरेच्या सांदचात ही पूणगपणे नवीन, 
आधुत्रनक तांिाकरे् वळणारी, त्रततकीच व्यावसात्रयक असणारी दृष्टी पसळेकराांच्या मनात होती. 
अमेत्ररकेतील वृत्तपिे अभ्यासून व त्याच जोर्ीने आपफया देशातील सामात्रजक ल््थतीनुसार असणारी 
त्रनखळ वृत्तपिाची र्रज, या सर्ळयाचा सवांर्ीण त्रवचार करून, त्याांनी आपली वृत्तपिात्रवषयी सांकफपना 
तयार केली होती. 

 
्वतः चे दैत्रनक सुरू करायचे तर पत्रहला प्रश्न आर्मथक होता. पसळेकराांजवळ चाांर्वल अत्रजबातच 

नव्हते. मुांबईचे श्रीमांत नारायणराव देसाई (टोपीवाले देसाई) याांनी पसळेकराांना अमेत्ररकेला जाताना 
त्रशष्यवृत्ती त्रदली होती. नांतर अचानक ती बांदही केली होती. त्यात्रवषयी पसळेकराांनी कोणतीच तक्रार केली 
नव्हती. वृत्तपिाची कफपना मनात घेऊन ते देसाईांच्याकरे् रे्ले तेव्हा कोणताही प्रश्न सकवा शांका न 
त्रवचारता नारायणराव देसाई याांनी त्याांना तीन हजार सपये एकरकमी त्रदले. इचलकरांजीचे सरदार श्रीमांत 
श्री. बाबासाहेब घोरपरे् याांनी तीन हजार सपये त्रदले. पुण्यातील बाांधकाम व्यावसात्रयक श्री. धोंरू्मामा साठे 
याांनी एक हजार सपये त्रदले. याांतून ‘सकाळ’चे प्राथत्रमक चाांर्वल पसळेकराांनी उचे केले. पढेु अफपकाळात 
ते व्याजासह परत करून ‘सकाळ’ला ्वतः च्या पायावर उचे केले. तथात्रप, ही प्रारांचीची मदत फार 
मोलाची होती. आर्मथक अर्चणी दूर झाफयावर ते दैत्रनकाच्या त्रनर्ममतीच्या दृष्टीने पूवगतयारी करण्याच्यामारे् 
लार्ले. पणेु अनाथ त्रवद्याथी र्ृहामध्ये दादासाहेब केतकराांनी ‘लोकसांग्रह’ हा छापखाना सुरू केला होता. 
त्रतथे ‘सकाळ’ची छपाई करून देण्याची सोय त्याांनी करून त्रदली. 
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कसबा पेठेतील ‘सकाळ’ चे प्राथत्रमक (पूवीचे) छपाईचे त्रठकाण 
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‘सकाळ’ पत्रहफया अांकाचे पत्रहले पण १ जानेवारी १९३२ 
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त्यानांतर पसळेकराांना आपफया दैत्रनकाची प्रत्यस रूपरेषा ठरवायची होती. त्यासाठी ‘ज्ञानप्रकाश’ 
च्या सहा मत्रहन्सयाांच्या अांकाांची त्याांनी कसून पाहणी केली. ‘दैत्रनक’ महटले की बातमयाांना, त्यातही ताज्या 
बातमयाांना अत्रतशय महत्त्व असते. त्रशवाय वृत्तपिाचा दैत्रनक महणून त्रवत्रशष्ट चेहेरा असावा लार्तो. पृष्ाांची 
माांर्णी, त्रवचार्णी त्यात असते. या दृष्टीने पाहता ‘ज्ञानप्रकाश’ मध्ये ‘ताजी बातमी’ महणावी अशी बातमी 
पाऊण कॉलमच्या पलीकरे् नव्हती.वृत्तप्रधान दैत्रनक या दृष्टीने ‘ज्ञानप्रकाश’ ची माांर्णी नाही ही र्ोष्ट 
त्याांच्या पूवीच ध्यानात आली होती. 

 

पसळेकराांच्या कफपना त्याहून वरे्ळया होत्या. जे दैत्रनक त्याांनी अमेत्ररकेत बत्रघतले होते त्याचे 
्वरूप वृत्तप्रधान आत्रण त्रवषयाांचे वैत्रवध्य असलेले होते. त्यात वृत्तपि जोखून पत्रहफया पानावर जा्तीत 
जा्त बातमी देण्यात येत असे. त्रचि, छायात्रचि, नकाश ेयाांची वृत्ताला आवश्यक असणारी जोर् असे होते. 
या त्याांच्या सवगच कफपना अत्रचनव होत्या. सवगसामान्सय माणसाला आपले, त्रवश्वासाचे वाटेल, त्याच्या 
जीवनाच्या जवळ जाईल असे दैत्रनक त्याांना काढायचे होते. महणूनच ‘ज्ञानप्रकाश’च्या अांकाांचा त्याांनी 
त्रचत्रकत्सक वृत्तीने अभ्यास केला. त्यातूनच आपफयाला बरेच काही करण्यासारखे आहे, यामध्ये पाय 
रोवायला जमीन आहे, याची त्याांना जाणीव झाली, आत्मत्रवश्वास त्रमळाला. दैत्रनक काढण्यास वाव आहे हे 
त्रदसताच ते त्या त्रदशनेे पूवगतयारी करू लार्ले. मे १९३१ ते त्रर्सेंबर १९३१ या काळात त्याांनी ‘सकाळ’ ची 
त्रनर्ममत्रतपूवग आखणी कसून केली. प्रथम मुांबईत दैत्रनक सुरू कराव ेहा त्याांचा त्रवचार होता. परांतु तो बदलून 
त्याांनी पुण्यातच दैत्रनक काढायचे ठरवले. ते त्याांना अत्रधक सोयीचे होते. त्यानांतर पसळेकराांनी सांपूणग 
महाराष्राचा दौरा करून महाराष्रातील लोकजीवनाची व लोकल््थतीची बारकाईने पाहणी केली. 
दैत्रनकाची त्रवत्रवध अांरे् सांपादन, मुद्रण, त्याचे बातमीदार, त्रवतरणासाठी त्रवतरक-एजन्ससीज, आवृत्या त्रकती 
असाव्यात अशा त्रवत्रवध मुद्याांत्रवषयी तज्ज्ञ जाणकार मांर्ळींशी सखोल चचा केली. या चचेतील मुद्द्ाांची 
त्रटपणे ते ठेवत असत. 

 
नवीन वृत्तपि त्रनघणार आहे हे वृत्त लोकाांपयंत पोचावे, त्याांच्यात उत्सुकता त्रनमाण व्हावी, त्याांचा 

त्रकती प्रत्रतसाद त्रमळू शकतो याचा अांदाज यावा आत्रण प्रारांचापासून, अर्दी दैत्रनकाचे नाव सुचत्रवण्यापासून 
त्यात वाचकाांचा सहचार् असावा महणून पसळेकराांनी दैत्रनकाचे नाव सुचत्रवण्यासाठी मांर्ळवार त्रद. २० 
ऑक्टोबर १९३१ रोजी ‘केसरी’ ‘ज्ञानप्रकाश’ व ‘काळ’ मध्ये ‘नाव सुचवा’ ही जात्रहरात प्रत्रसद्ध केली. नवीन 
दैत्रनकाला वाचकाांनी नाव सुचवाव ेअशी ्पधा त्यासाठी ठेवनू पत्रहफया क्रमाांकाला १५० स. आत्रण दुसऱ्या 
क्रमाांकाला ५० स. अशी बत्रससे त्याांनी ठेवली. ‘सकाळ’च्या रौप्यमहोत्सवी अांकात ‘्वावलांबनाची कथा’ या 
लेखात पसळेकराांनी या त्रवषयी त्रलत्रहले आहे. 

 
“अमेत्ररकेतून त्रशकून आलेला हा र्ृह्थ याला आपफया पिाचे नाव सुचत नाही मर् हा त्रलत्रहणार 

काय? आत्रण पि चालत्रवणार कसे? असे हे लोक महणत. त्याांच्या लसात आले नाही की त्रनघणार महणनू 
जाहीर झालेफया पिाबिल लोकाांच्या मनात कुतूहल उत्पन स होऊन पत्रहला अांक सपाट्यासरशी त्रवकला 
जाण्याचा सांचव होता. असे दोन तीन अांक वाचकाांच्या हाती पर्फयावर मर् नव्या वृत्तपिाची ढब आत्रण 
करामत त्रदसू लार्णार होती. तेवढ्यासाठी हा खटाटोप होता. त्रशवाय फलत्रनष्पत्तीच्या मानाने दोनश ेसपये 
खचग अत्यफप होता. परांतु हा कायगकारणचाव बुत्रद्धजीवी महणत्रवणाऱ्याांच्या ध्यानात आला नाही. असो.” 

 
‘नाव सुचवा’ या आवाहनाने लोकाांच्यात कुतूहल त्रनमाण करण्याचा हेतू सफल झाला. असे 

आवाहन, ्पधा हे वाचकाांना नवीनच होते. त्यामुळे ्पधेला चरघोस प्रत्रतसाद त्रमळाला. एकूण चार हजार 
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नाव े सुचवण्यात आली होती. १२६२ व्यक्तींनी या ्पधेत चार् घेतला. या नावाांमधून फर्गसन 
महात्रवद्यालयातील त्रवद्याथी कात्रशनाथ त्रचरे् याांनी सुचवलेले ‘सकाळ’ हे नाव त्रनवर्ण्यात आले. चा्कर 
त्रवनायक पराांजपे याांनी ‘उद्या’ हे नाव सुचवले होते. त्याांना दुसरे बत्रसस त्रमळाले. या ्पधेचा बत्रसस समारांच 
अ.त्रव. र्ृहामध्ये न. सच. केळकर याांच्या अध्यसतेखाली झाला. 

 
२० ऑक्टोबर १९३१ रोजी ‘केसरी’ मध्ये र्ॉ. ना. त्रच. पसळेकर याांनी ‘नाव े सुचवा’ ही अत्रचनव 

जात्रहरात प्रत्रसद्ध केली. तत्पूवी ‘केसरीत’ ‘माणसे पात्रहजेत’ ही जात्रहरात मांर्ळवार २५ ऑर््ट १९३१ रोजी 
पत्रहफया पानावर प्रत्रसद्ध केली होती. ‘सकाळ’ची त्रनर्ममतीपूवग तयारी या लहानशा जात्रहरातीतून व्यक्त होते. 

 
 

 
पुण्यात मराठी नर्वीन दैणनक 

मािसे पाणहजेत 
 

पुणे येथे र्ॉ. नारायण त्रचकाजी पसळेकर एम. ए. पीएच. 
र्ी.याांच्या सांपादकत्वाखाली सन १९३२ जानेवारीपासून एक मराठी 
दैत्रनक सुरू व्हायचे असून त्याकत्ररताां पुढील माणसाांची जरूर आहे. 
–सांपादक मांर्ळ, पुणे शहर व इतर त्रजफहात्रनहाय बातमीदार, 
ऑत्रफस कामाचे माहीतर्ार,्थात्रनक त्रवषयाांचा अभ्यास करणारे 
इ.वृत्तपिाच्या त्रवत्रवध कामात उपयोर्ी अशा माणसाांची जरूरी आहे. 
दोन आण्याची त्रतत्रकटे पाठवनू छापील अजाचा नमुना ता. १५ सप्टेंबर 
पयंत मार्वनू घ्यावा. 

पत्ता : ६२४ सदात्रशव पेठ, पुणे नां. २. 
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१ जानेवारी १९३२ हा त्रदवस पत्रहफया अांकाच्या प्रकाशनासाठी त्रनत्रित केला. ही तारीख त्रनवर्ताना 
पसळेकराांनी ज्योत्रतष्याचा सल्ला, शुचअशुच याांचा कोणताच त्रवचार केला नव्हता. त्रहशबे ठेवणे, नवीन 
लोकाांच्या नेमणुका, जात्रहराती या सवग व्यवहाराच्या दृष्टीने नवीन वषाचा पत्रहला त्रदवस योग्य ठरेल या 
त्रवचाराांनी हा त्रदवस त्रनवर्ला होता. 

 
अनाथ त्रवद्याथी र्ृहाच्या आवारातच एकीकरे् छापखाना होता. त्याच्या समोरच व्हराांड्यात 

‘सकाळ’ चे कायालय तयार करण्यात आले. त्रजफहावार बातमीदार, एजांट, इतर सेवक वर्ग नेमला.बाप्पा 
सीरसार्र हे प्रारांचापासून त्याांच्या बरोबर होते. पसळेकराांचे ते पत्रहले सेवक.आणखी काही महत्त्वाचे 
सहकारी त्रमळवनू ‘सकाळ’ ची त्रवचार्ीय रचना त्याांनी केली. व्यव्थापक श्री. का. रा. झारापकर, लेखा 
व्यव्थापक हत्ररचाऊ तार्फळे, जात्रहरात व्यव्थापक पाांरु्रांर् अभ्यांकर होते. सांपादकीय त्रवचार्ात श्री. 
आपटे, सहसांपादक श्री. त्रव. र्ार्र्ीळ, ना. तु. ठाकूर, र्ो. पु. रानरे् व शांकर पाटणकर हे बातमीदार होते. 
‘सकाळ’चा हा पत्रहला सांच होता. त्रचिे, व्यांर्त्रचिे इ. कलात्रवषयक कामे श्री. सी. पु. थते्त करीत. काही 
माणसे वर्ळता हा सांच पूणगपणे अननुचवी होता. त्रजफहावार पांधरा बातमीदार त्रवतरक नेमून त्याांना अांक 
पाठवण्याची व्यव्था करून त्रवतरणाचे एक जाळेच त्रनमाण केले रे्ले. परदेशातून ‘सकाळ’ला बातमया 
त्रमळत्रवण्याची व्यव्था केली. र्. श्री. खैर (अमेत्ररका), त्रम. त्रफत्रलप्सन (्पेन), त्रम. जेकब त्ररत्रबनो त्रव्झ 
(चीन) त्रम. अफबटग केन (अमेत्ररका), त्रम. पी. आर. रु्णवधगन (जमगनी, नांतर त्रसलोन) र्ॉ. शां. त्रव. देवधर 
(ल्व्हएन सा, ऑल््रया) , र्ॉ. हेमांत राल्फवन (रत्रशया) या सवांनी पसळेकराांवरील ्नेह, पे्रम याांमुळे ‘सकाळ’ 
साठी त्रवनामूफय बातमीदारी करून ‘सकाळ’ ला मोठे सहकायग केले. 

 
वतगमानपिाांना बातमया पुरवणारी असोत्रसएटेर् पे्रस ही सा्ं था (आताची पी. टी. आय.) मत्रहना २५० 

सपये मार्त होती. हा खचग तेव्हा ‘सकाळ’ला परवर्णारा नव्हता. मुांबईत पुण्याला बातमया पाठवण्याची एक 
वरे्ळी योजना पसळेकराांनी आखली. मुांबईहून बातमी पाठवण्यासाठी श्री. र्ोसवद मांरे्श लार् याांना त्रनयुक्त 
केले. त्याांनी बातमया र्ोळा करायच्या आत्रण तीन तीन त्रमत्रनटाांचे तीन फोन करून या बातमया पुण्याला 
कळवायच्या. त्याआधारे बातमी तयार करायची अशाही पद्धत होती. फोनवरून ताज्या बातमया त्रमळवणे ही 
पद्धत पढेु दीघगकाळ चालू होती. २० त्रर्सेंबरपासून प्रकाशनाची रांर्ीत तालीम सुरू झाली. पसळेकराांनी 
दोन-तीन नमुना अांक तयार केले होते. 

 
ठरफयाप्रमाणे श्री. लार् याांनी चार वाजता बातमी देणारा फोन केला. अधी लढाई तेव्हाच सजकली 

होती. १ जानेवारी १९३२ चा पत्रहला अांक ‘सकाळ’ हे नाव घेऊन तयार झाला. अांक हातात पर्फयावरच 
्पधेचा त्रनकाल लोकाांना समजणार होता. इतकी त्रश्तबद्ध पूवगतयारी करूनही पत्रहफया त्रदवशी 
‘सकाळ’ची सुसवात पुण्यात नाट्यपूणग सांघषगमय प्रसांर्ानेच झाली. बाहेरर्ावी त्रवके्रते, एजांट नेमले 
असफयाने ती पासगल पहाटे चार वाजता तयार होऊन रवाना झाली. पुण्यातील त्रवक्रीला पाठवावयाचे 
अांकही तयार केले. ऐनवळेी त्रवके्रत्या ठेकेदाराने कानावर हात ठेवीत काम करायला नकार त्रदला. 
बाहेरर्ावी अांक पोचणार होता, पण पुण्यात नाही! पणु्यात अांक वाटला नसता तर मोठी नामुष्की होती. 

 
‘ज्ञानप्रकाश’ हे एकमेव दैत्रनक तेव्हा पणु्यात होते. ‘सकाळ’च्या त्रवक्रीचा आपफयावर पत्ररणाम 

होईल ही चीती त्याांना होती. त्यामुळे ‘ज्ञानप्रकाश’ ने ‘सकाळ’ला कधीही प्रोत्साहन त्रदले नाही, त्रनरोर्ी 
्पधा ठेवली नाही. सतत प्रत्रत्पधीच मानले. त्रवके्रत्याांना ‘ज्ञानप्रकाश’ काराांनी अट घातली होती – 
‘सकाळ’ त्रवकलात तर ‘ज्ञानप्रकाश’ त्रवक्रीला त्रमळणार नाही. नवीन दैत्रनकात्रवषयी त्रवके्रत्याांना खािी वाटत 
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नव्हती. ‘ज्ञानप्रकाश’ करू्न त्रमळालेफया धमकीने ते त्रबचकले आत्रण त्याांनी ‘सकाळ’ची त्रवक्री करण्यास 
नकार त्रदला! आता ऐनवळेी काय करायचे हा प्रश्न होता. दादासाहेब करांदीकराांनी अ. त्रव. र्ृहातील 
मुलाांच्या मदतीने त्रवक्रीची व्यव्था करू असा धीर त्रदला. पुण्याची मात्रहती असणारी पांधरा ते वीस मुले 
त्याांनी त्रनवर्ली. त्याांच्या जवळ अांक त्रदले. पुण्याच्या त्रवत्रवध चार्ात ओरर्त मुलाांनी ‘सकाळ’ च्या पत्रहफया 
अांकाची त्रवक्री सुरू केली – “पसळेकराांचे नव ेदैत्रनक – दैत्रनक सकाळ.” 

  
पत्रहफयाच त्रदवशी ‘सकाळ’ला उत्तम प्रत्रतसाद त्रमळाला. अांदाजाने छापलेला पत्रहला हप्ता केव्हाच 

सांपला. पुन्सहा छपाई करावी लार्ली. त्रवष्णु मासती मराठे हे ‘सकाळ’चे पत्रहफया त्रदवशीचे एक त्रवके्रते होते. 
त्याांनी शांचर अांक त्रवकले होते. त्याांनी आपफया आठवणीत साांत्रर्तल की, पत्रहले आठ त्रदवस अ. त्रव. 
र्ृहातील मुलाांनी त्रवक्रीचे काम केफयानांतर त्रवके्रत्याांना ‘सकाळ’ त्रवषयी खािी वाटू लार्ली आत्रण त्याांनी 
‘सकाळ’ ची त्रवक्री करण्याचे मान्सय केले. पत्रहफया त्रदवशीच्या त्रवक्रीचे वणगन करताना ते महणतात, 
‘चालाकार चोपटकराां’ च्या शब्दाांत वणगन करायचे तर “ताज्या चज्याांप्रमाणे” अांक खपला.’! १ जानेवारी 
१९३२ च्या पत्रहफयाच अांकात पसळेकराांनी आपले ध्येय साांत्रर्तले होते, “रोजची बातमी र्ोळा करून ्वदेश 
व परदेश याांत एकाच वळेी काय चालले आहे याची कफपना मराठी वाचकाांना त्रजतक्या पूणगतेने देता येईल 
त्रततकी द्यावी, त्याांना त्रवचार करायला लार्णारी सामुग्री पिािारे पुरवावी, अशी आमची योजना आहे.” 

 
१ जानेवारी १९३२ च्या अांकातील पत्रहफया अग्रलेखातून वृत्तपिात्रवषयीची आपली कफपना, या 

माध्यमात्रवषयीची जाणीव तसेच एक महत्त्वाचे आश्वासनही त्याांनी वाचकाांना त्रदले- “सहदु्थान व परदेशी 
ताजी बातमी या पिात चरपूर त्रमळेलच. त्रशवाय राजकारण, धमग, समाज, उद्योर्धांदे, व्यापार, अथगशास्त्र व 
्थात्रनक महत्त्वाच्या घर्ामोर्ी इ. प्रचत्रलत त्रवषयाांवर त्रवचारप्रवतगक लेख येतील. प्रासांत्रर्क त्रचिे, आरोग्य, 
मनोरांजन, त्रवत्रवध कला, इ. दृष्टीनेही हे पि सवांर्ीण व्हाव ेव कुटुांबातील स्त्रीपुसष लहानथोर अशा प्रत्येक 
व्यक्तीला ज्ञानसांवधगनाकत्ररता त्याचा उपयोर् व्हावा असे आमचे धोरण राहील.” 

 
“तात्पयग, सहदु्थानातच काय पण जर्ाच्या बाजारपेठेत आज जे जे चाांर्ले पदाथग त्रमळतात ते ते 

सवग महाराष्र वाचकाांच्या ताटात आणून वाढण्याचा आमचा सांकफप आहे. ज्ञानाची चकू लार्ते महणनू 
इांग्रजी पिे वाचणाऱ्या मराठी वाचकाांना अखेर आपण खानावळीत जेवतो ही जाणीव झाफयात्रशवाय राहत 
नाही. त्या ऐवजी महाराष्राच्या अनुचवाने, ज्ञानाने व सांपात्रदत बुत्रद्धमार्ाने बनलेला पाक मराठी वाचकाांना 
या पिािारे त्रमळावा अशी आमची मत्रनषा आहे व या कामी सवग महाराष्रीयाांचे साहाय्य आमहाला हव ेआहे.” 
असे आवाहनही त्याांनी वाचकाांना केले. 

 
सहा मत्रहने सवग बाजूांनी केलेली पूवगतयारी, नाव सुचवा ही जाहीर केलेली अत्रचनव ्पधा, शवेटचे 

दहा त्रदवस केलेली रांर्ीत तालीम, बातमीदार व त्रवतरक याांचे त्रनमाण केलेले जाळे या सर्ळयातून 
‘सकाळ’ च्या त्रनर्ममतीत्रवषयी एक कुतूहल त्रनमाण झाले होते. पसळेकराांच्या अमेत्ररकेत जाऊन त्रशकून 
येण्याचाही वारांवार उल्लेख होई. ‘शाांत्रतदूत’ व त्याहीपेसा मोठा प्रत्रत्पधी असणारे वृत्तपि ‘ज्ञानप्रकाश’ 
याांपढेु उचे राहण्याचे धार्स करणारे र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांचे नव ेपि कसे असेल यात्रवषयी सवांनाच 
अत्रतशय कुतूहल होते. 

 
१ जानेवारी १९३२ रोजी वृत्तपिावर त्रवत्रशष् वळणाचा मथळा होता – ‘सकाळ’. त्यावरून ्पधेचा 

त्रनकाल आपोआपच जाहीर झाला होता. पत्रहफया पानावर जात्रहराती वाचण्याची सवय असणाऱ्या वाचकाांना 
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नव्या ्वरूपात नव ेदैत्रनक प्रथमच त्रमळत होते. पत्रहफयाच चेंरू्वर चौकार ठोकून फलांदाजाने चेंरू् सीमापार 
टोलवावा तसे ‘सकाळ’ चे प्रारांचीचे अांक होते. या दृष्टीने ‘सकाळ’चा पत्रहला अांक कसा होता आत्रण पत्रहफया 
मत्रहन्सयात ‘सकाळ’ ने आपली कोणती वैत्रशष्टे्य नोंदवली होती हे बघणे उद बोधक रेल. 

 
‘सकाळ’चा पत्रहला अांक चार पानी होता. ‘सकाळ’ या शीषगकामधील ‘स’ जो लाांबवलेला आज 

त्रदसतो तो पत्रहफया त्रदवशीसुद्धा होता. पूवी शीषगकाखाली वृत्तपिाांचे घोषवाक्य असायचे ते ‘सकाळ’ मध्ये 
नव्हते. शीषगकाच्या दोन्सही बाजूांना जात्रहरातींत्रवषयी मात्रहती, दर याांची नोंद आहे, शीषगकाखाली ‘मांर्ळवार 
खेरीज प्रत्रसद्ध होते.’ ही ओळ व प्रकाशनाच्या नोंदी आहेत. मध्यचार्ी वऱ्हार्चे सुप्रत्रसद्ध पुढारी लोकनायक 
मा. श्री. अणे याांचे छायात्रचि व त्याांचा ‘सकाळ’ साठी त्रदलेला शुचसांदेश आहे. दैत्रनकाच्या दृष्टीने नजरेत 
चरणारी र्ोष्ट महणजे पत्रहफया पानावर एकही जात्रहरात नाही. तसेच सांपूणग पान बातमयाांनी पत्ररपूणग आहे. 
पानाची त्रवचार्णी सहा कॉलमाांत केलेली आहे. 

 
पत्रहफया पानावर सवग तत्कालीन महत्त्वाच्या बातमया आहेत. राष्रीय पातळीवरील बातमयाांना 

पत्रहफया पानावर जार्ा देणे- ही जाण पत्रहफया अांकापासून आहे. त्रद. ३० रोजी कलकत्ता येथे युरोत्रपअन 
असोत्रसएशनच्या त्रवद्यमाने देण्यात आलेफया मेजवानीच्या प्रसांर्ी व्हाईसरॉय याांनी र्ाांधीजींना तारेने 
कळवलेफया त्रनणगयाला जे उत्तर त्रदले त्या चाषणाचा समग्र वृताांत पत्रहफया पानावर आहे. कलकत्ता, 
कानपूर, अहमदाबाद बात्ररसाल, बुधर्ाव येथील वृते आहेत. तसेच त्रद. ४ जानेवारी १९३२ रोजी पां. 
नेहरूां वर खटला चालत्रवला जाणार ही बातमी आहे. पान दोनवर अग्रलेख आहे. प्रकाशनत्रवषयक नोंदी 
आहेत. पान तीनवर एकाखाली एक अशा प्राांत्रतक बातमया व जात्रहराती आहेत. पान चार वर मुांबईतील 
तशाच ब्रह्मदेश, इांग्लांर् येथील बातमया आत्रण ग्रांथपरीसणे आहेत. 

 
‘सकाळ’ हे नाव सुचवनू पत्रहफया बत्रससाचे मानकरी ठरणारे कात्रशनाथ लक्ष्मण त्रचरे् याांचे छायात्रचि 

छापलेले आहे व त्याांना १५० स. चे बसीस जाहीर केले आहे. ्पधेमुळे उर्ालेफया र्ांमतीची खास बातमी 
त्रदलेली आहे. ‘मीठ चाकरीचे ्वराज्य’ हा प्रा. रा. त्रव. ओतूरकर याांचा एक लेखही आहे. 

 
२ जानेवारी १९३२ चा दुसरा अांक जा्त रेखीव दैत्रनकाचे रूप घेणारा आहे. ‘पदव्याांचा पार्वा’ असे 

व्यांर्त्रचि त्यात आहे. ‘इत्ततः’ हे प्रचत्रलत घटनाांवरचे चटपटीत सदर आहे. मुांबईच्या बातमयाांमध्ये 
रेसमध्ये कोणते घोरे् येणार याांच्या सूचना देणारे त्रनवदेन आहे. पी. वाय. सी. वरील फुटबॉल मचॅची बातमी 
आहे. लक्ष्मी रोर्वरील दुकानात २६०० स.चोरी झाफयाची बातमी आहे.लोकाांना त्रवश्वास वाटावा महणून 
‘सकाळ’च्या त्रठकत्रठकाणच्या एजांटाांची यादी प्रत्रसद्ध केलेली आहे. 

 
दत्तो वामन पोतदार याांनी त्याांच्या त्रवद्यार्थयाने सुरू केलेफया या दैत्रनकासाठी खास लेख त्रदला 

आहे. ‘पुण्यात बाजीरावाांचे ्मारक असाव,े त्याांचा पुतळा उचा केला जावा’ ही सूचना त्याांनी त्यात केली 
होती. या सूचनेला चाांर्ला प्रत्रतसाद त्रमळाला. ४ फेबु्रवारी १९८४ च्या अांकात श्री. बा. अ. केसरी याांनी 
पोतदाराांच्या प्र्तावाचे ्वार्तच केले. परांतु पुतळा उचारणे हे खचाचे होईल तेव्हा पुतळे उचारण्याऐवजी 
र्त्याांची जुनी नाव ेबदलून नवीन द्यावीत असे असा पयाय ते सुचवतात. उदा. बाजीराव र्ता, माधवराव 
र्ता इ. तसेच थोर व्यक्तींची छायात्रचिे त्रवकण्यास ठेवावीत, अफप सकमतीत उपलब्ध होतील अशी त्याांची 
चत्ररिे त्रलहावीत असे त्रवत्रवध पयाय त्याांनी सुचवले. हे वाचकाांच्या पिव्यवहाराचे पत्रहले रूप होते असे 
महणता येते. हे बघताना लसात येते की, १९३२ च्या या प्र्तावानांतर बरोबर ५१ वषांनी १९८३ मध्ये पुण्यात 
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बाजीरावाांचा पुतळा शत्रनवार वाड्यासमोर उचा रात्रहला. कधीतरी र्त्याला नावही लाचले. ्थात्रनक 
र्ोष्टीत दैत्रनकाने रस घेतला पात्रहजे; सवगसामान्सयाांना रस वाटेल अशा र्ोष्टींना वृत्तमूफय प्राप्त होत असते, ही 
सांपादकाांची दृष्टी पत्रहफया अांकापासूनच ्पष्ट झालेली त्रदसते. 

 
सांपादकाांनी ्थात्रनक वृत्ताांबरोबर परदेशी घर्ामोर्ींच्या बातमया देण्याचे केले होते. त्यानुसार 

महत्त्वाच्या बातमया प्रत्रसद्ध होताना त्रदसतात. न्सयूयॉकग  एअरमेलने प्राप्त झालेली १५ त्रर्सेंबर ३१ ची बातमी. 
एकाखाली एक अशी तीन उपशीषगके देऊन बातमी त्रदली आहे. 
 
ही उपशीषगके पुढीलप्रमाणे आहेत.  

 
✪ अमेत्ररकेत काय चालले आहे? 
✪ त्रमस मेयोची बत्रहण – ‘मदर इांत्रर्या’ ची दुसरी नक्कल 
✪ एका वषात युद्धाचा वणवा 
✪ सहदु्थानला सनदा्तुतीचा आहेर. 
 
इांग्लांर्ला र्ोलमेज पत्ररषद झाली, त्या सांदचात प्रत्रसद्ध झालेफया र्ोलमेज बातमीमध्ये र्ोलमेज 

पत्ररषदेच्या बातमीबरोबर र्ाांधीजींची चळवळ,तसेच सहदु मुसलमान सांबांधात्रवषयी अमेत्ररकेमध्ये होत 
असलेला अपप्रचार त्यात्रवषयी सत्रव्तर मात्रहती, तसेच चीन व सहदु्तान याांच्यात्रवषयी कोणती पु्तके 
प्रत्रसद्ध होत आहेत, त्याांचे ्वरूप कसे आहे त्यात याांत्रवषयीचा तपशील आहे. 

 
‘सकाळ’ च्या सुसवातीच्या अांकाांमध्ये तत्कालीन राजकीय पत्ररल््थतीचे योग्य ते चान वाचकाांना 

येईल अशा चरर्च्च बातमया पान एकवर त्रदसतात. त्या वळेेला ्थात्रनक वृते्तही जाणीवपूवगक प्रत्रसद्ध होताना 
त्रदसतात. ्थात्रनक घटक, सामात्रजक घटना, व्यापार याांबाबतच्या तसेच सोने बाजारात मांदी, इांत्रपत्ररयल 
बँकेने १२ टके्क त्रर्ल्व्हर्ांर् जाहीर केला अशा बातमयाही येताना त्रदसतात. पत्रतयाळा येथे होणारे त्रक्रकेटचे 
सामने, सांघात प्रा. त्रद. ब. देवधर याांचा समावशे नाही, अशा क्रीर्ात्रवषयक बातमयाांनाही मोठी जार्ा त्रदली 
आहे. 

 
‘सकाळ’ सुरू झाले आत्रण पांधरा त्रदवसाांतच इमजगन्ससी ऑर्मर्नन्ससच्या वतीने सरकारने सक्युगलर 

काढून वतगमानपिावर कर्क बांधने घातली. ‘सकाळ’ ने अग्रलेखात याचा त्रनषेध केला आहे. या आदेशाने 
सांपादकाची कुचांबणा कशी होत आहे याचे व्यांर्त्रचिही सोबत छापले आहे. रगँ्लर पराांजपे चारतात परत 
आले; त्याांच्या ्वार्ताची बातमी छायात्रचिासह त्रदली आहे. बरोबर शकुां तला पराांजपे याांची ‘अमेत्ररकेत 
मुलींना कसे वार्वतात’ या सांदचात मुलाखत आहे. सूत्रचकार शांकर र्णेश दाते हे मोनोटाईपचे प्रत्रशसण 
घेऊन आले होते, त्यात्रवषयी सत्रव्तर मात्रहती देणारा लेख आहे. र्र्करी याांच्या तेत्रवसाव्या पुण्यत्रतथी 
त्रनत्रमत्त श्री. के. सीरसार्र याांचा खास लेख आहे. 

 
‘सकाळ’ने हाताळलेले त्रवषय सवग्वी नवीन होते असे नाही. याांपैकी काही त्रवषय ‘ज्ञानप्रकाश’ 

मध्येही येत होते. परांतु त्याांची एकि सुसूि माांर्णी, नेटकेपणा, वृत्ताने पत्ररपूणग पत्रहले पान, लेआऊटची 
त्रश्त या र्ोष्टी नसफयाने ‘ज्ञानप्रकाश’ ला नेमके ्वरूप नव्हते. बातमयाांच्या ्वरूपानुसार एक माांर्णीची 
त्रश्त ‘सकाळ’ ने प्रारांचीच घालून त्रदलेली त्रदसते. 
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‘सकाळ’च्या पत्रहफया मत्रहन्सयातील अांकाांचे ्वरूप याप्रमाणे होते. कोणत्याही बाह्य ताणाांची पवा न 
करता तसेच कोणाचे अनुकरणही न करता, कोणतीही राजकीय बाजू सकवा चतू्रमका न ्वीकारता 
‘सकाळ’ने ्वतः ची एक समाजात्रचमुख माध्यम महणून व्तुत्रनष् चतू्रमका प्रारांचीच ्वीकारली होती. केवळ 
बुत्रद्धजीवी वाचकवर्ग र्ोळयाांसमोर न ठेवता बहुजनसमाजातील वाचक त्याांना अपेत्रसत होता. वृत्तपि ही 
समाजाची ‘फोथग इ्टेट’ आहे ही त्याांची चतू्रमका होती. आज मराठी वृत्तपिाचा त्रदसणारा सवगसामान्सय 
चेहरा, पत्रहले पान, एकां दर माांर्णी, त्रवषयाांची व्यापकता या ज्या र्ोष्टी त्रदसतात त्या साऱ्या एका त्रश्तीत 
माांरू्न देण्याचे श्रये ‘सकाळ’ला त्रनत्रित द्याव ेलार्ते. कालानुरूप बदल हे होतातच. खुि ‘सकाळ’ मध्येही ते 
झाले आहेतच. परांतु आधुत्रनक दृत्रष्टकोनातून माांर्णी करून देणे हे प्रारांचीचे श्रेय पसळेकर याांना त्रदले 
पात्रहजे. 

 
‘सकाळ’चा प्रारांचीचा काळ अत्रतशय कष्टाचा होता. ्वतःचे कोणतेच चाांर्वल नसताना नवीन 

दैत्रनक काढण्यास पत्ररल््थती पूणगपणे प्रत्रतकूलच होती. जार्त्रतक आर्मथक मांदीचे सावट सवगि पसरलेले 
होते. पत्रहली र्ोलमेज पत्ररषद अयश्वी झाफयाने र्ाांधीजींनी ्वातांत्र्य चळवळ अत्रधकच जोमात सुरू केली. 
त्यामुळे पयायाने सरकारी धोरण प्रारांचापासूनच वृत्तपिाांवर त्रनबधं घालणारे होतेच ते अत्रधकच तीव्र 
होण्याची शक्यता होती. सरकार मोठ्या रकमेचा जामीन मार्त असे. तो देण्याची ताकद ‘सकाळ’ मध्ये 
नव्हती, आपफयाच व्यवसायातून उत्पन स त्रमळवण्यासाठी थोर्ा काळ जाणे आवश्यक होतेच. त्यामुळे 
सरकारने जामीन मात्रर्तला तर कुठून पसेै उचे करायचे हा प्रश्न उचा राहणारच होता. बाजारात पुन्सहा कजग 
त्रमळणेही अवघर् होते. खेरीज ‘सकाळ’ने पूवगपरांपरेच्या मळवाटेने जाण्याचे नाकारले होते. मतपिाचे 
आग्रहा रूप नव्हते तसेच कोणत्याही पसाच्या त्रवचारसरणीचा ्वीकारही नव्हता. त्यामुळे कोणाकरू्न 
सांरसण, सहकायग त्रमळणार नव्हतेच. त्रनखळ वृत्तपि देण्याचा व नवीन सांकफपनेला घर्वण्याचा आग्रह 
असफयाने ्तुती ऐवजी सनदा, कुचेष्टा याांचाच आहेर त्रमळण्याची शक्यता जा्त होती. त्यामुळेच ‘सकाळ’चे 
प्रारांचकाळातील धर्पर्ीचे त्रदवस अत्रधक महत्त्वपूणग ठरतात. 

 
१ जानेवारी १९३३ रोजी ‘सकाळ’ने आपले एक वषग पूणग केले. पत्रहफया वषातच’सकाळ’ने आपले 

वरे्ळेपण त्रसद्ध करून जनमानसावर आपली छाप उमटवली. ‘सकाळ’चे कौतुक ‘केसरी’ ने मोठ्या मनाने 
केले. ‘केसरी’ मांर्ळवार, त्रद. ३ जानेवारी १९३३ रोजी ‘पिकत्यास ्फुट सूचना’ या सदरात क्र. १० वर 
‘सकाळ’चे अत्रचनांदन करणारे वृत्त प्रत्रसद्ध केले. प्रारांचापासून त्रदसून येणारी ‘सकाळ’ची वैत्रशष्टे्य ्फुट 
सूचनाांमध्ये नमूद केली आहेत. 

 
“येथील ‘सकाळ’ या दैत्रनक पिास चालू मत्रहन्सयाच्या एक तारखेस एक वषग पूणग झाले.अांक 

त्रनयत्रमत त्रनघणे, त्यातून वाचकाांना ताजी बातमी, परदेशाांची मात्रहती मनोरांजक करून छापणे व नवीन 
सदरे त्रनमाण करून पिास आकषगकता आणणे इत्यादी बाबतीत ‘सकाळ’ने बजावलेली कामत्रर्री 
कौतुका्पद आहे. हल्ली मराठी दैत्रनक पिे बरीच त्रनघाली आहेत. मुांबई सोर्ली तरी एकट्या पुण्यातच तीन 
दैत्रनक पिे सुरू आहेत. अशा रीतीने चढाओढ तीव्र ्वरूपाची असतानाही ‘सकाळ’ने थोर्क्या चाांर्वलात 
व फारसे नुकसान न सोसता एक वषाची मजल र्ाठून नव्या दुसऱ्या वषी दैत्रनक अांकाच्या जोर्ीने 
साप्तात्रहक पिही वाचकाांस देण्याचा सांकफप केला आहे. त्यावरून सदर पिाचे सांपादक र्ॉ. पसळेकर व 
त्याांचे सहकारी याांचा उत्साह व जोम प्रतीत होतो. मुांबई पेसा पुण्यातच दैत्रनक पि चालत्रवण्यास अर्चणी 
फार आहेत. मुांबईच्या बरोबरीने ताजी बातमी त्रमळण्यास पुण्यात जर् जाते, अशी जुनी समजूत आहे. ती 
समजूत ‘सकाळ’ने खोटी ठरवनू त्रकत्येक वळेा ताज्या ताराांच्या बाबतीत मुांबईच्या पािाांवरही ताण केली 



अनुक्रमणिका 
 

 

आहे. त्या इतर रु्णाांमुळे सदर पिास अफपावधीत उत्कृष्ट लोकत्रप्रयता सांपादन करता आली आहे. 
‘सकाळ’ने आत्तापयंत त्रमळवलेला लौत्रकक उत्तरोत्तर वृसद्धर्त होऊन त्यास त्रचर्थात्रयत्व प्राप्त होवो; असे 
आमही इल्च्छतो.” 

 
‘ताज्या बातमया’ व घटना्थळी जाऊन आणलेफया बातमया या दैत्रनकात दररोज सकाळी 

वाचायला त्रमळाफया पात्रहजेत हा नानासाहेबाांचा कटास होता. बातमी त्रव्तृत, सोप्या चाषेत असली पात्रहजे; 
त्रचिे, छायात्रचिे, नकाश,े लीर् याांनी ती सजवलेली पात्रहजे असाही त्याांचा आग्रह होता. ‘त्रचिाने त्रचत्त 
वधेते’ ही त्याांची दृष्टी होती. जा्तीत जा्त ताज्या बातमया त्रमळत्रवण्यासाठी त्याांनी मुांबईहून श्री. लार् याांना 
फोन करावयास साांत्रर्तले होतेच. या बातमया दैत्रनकात छापण्यासाठी त्याांनी एक नवीन क्राांत्रतकारक 
पायांर्ा पार्ला- तो महणजे ‘रािपाळी’चे फोन वरून येणाऱ्या बातमयाांचे लेखन, कां पोज छपाई, तसेच 
उत्रशरापयंतच्या ्थात्रनक घटनाांचे वृत्त, छायात्रचि छापले जाव े यासाठी दैत्रनकात त्याांनी रािपाळी सुरू 
केली. आज ‘रािपाळी’ हा शब्द वृत्तपिात नवीन रात्रहलेला नाही. मुांबईच्या इांग्रजी पिाांप्रमाणेच ‘सकाळ’ 
मध्ये ताजे वृत्त येत असे. मुांबईत दांर्ल सुरू झाली. तेव्हा फोनवरील या बातमया ऐकायला त्रमळाव्यात महणनू 
ऑपरेटरही जा्त वळे देत. ठाकूरिारला ‘सकाळ’चा अांक त्रवक्रीसाठी आला की लोकाांच्या उड्या पर्त. 
महात्मा र्ाांधींची येरवर्ा तुसां र्ातील मुलाखत छापणारे ‘सकाळ’ हे ऐकमेव वृत्तपि होते. मुांबईतील 
दांर्लीच्या बातमया मुांबईच्या नकाशासत्रहत छापून त्रदफयामुळे बातमीमध्ये नेमकेपणा आणण्यास मदत होई. 
मुांबईची पिे पुण्यात दुपारी येत त्यामुळे ताजी बातमी छापण्याच्या बाबतीत ‘सकाळ’ने आधीच बाजी 
मारलेली असायची. 

 
लोकाांना अत्रधक मात्रहती पुरवण्यासाठी ‘सकाळ’ने अनेक नवीन नवीन योजना या काळात 

यश्वीपणे राबवफया. आज त्याांची अपूवाई वाटणार नाही. परांतु १९३२-३३ साली मयात्रदत सांपकग -साधने 
उपलब्ध असताना केलेली ही धर्पर् खरोखरच कौतुका्पद महणावी लार्ते. 

 
महात्माजींनी २१ त्रदवसाांचा उपवास सोर्ला (१९३३) - ही बातमी लोकाांना ताबर्तोर् त्रमळावी 

महणून सहा रेत्रर्ओ सांच लावले होते. त्यामुळे अवघ्या पांधरा त्रमत्रनटाांमधे ही बातमी सांपूणग पुणे शहराला 
समजली. या त्रनत्रमत्ताने ‘सकाळ’ने खास पुरवणी काढली. ही पुरवणी हातोहात खपफयाने दुपारी पुरवणीचे 
पुनमुगद्रण कराव ेलार्ले! 

 
‘वृत्तपि हे केवळ एक बातमया पुरवणारे माध्यम आहे’ अशी मयात्रदत दृष्टी पसळेकराांची कधीच 

नव्हती. त्याप्रमाणेच वृत्तपिाच्या सांपादकाला सावगजत्रनक जीवनात रस असला पात्रहजे असे त्याांना वाटत 
असे. त्यामुळे ्थात्रनक घटनाांच्याबाबतीत ते सदैव जार्रूक असत. त्याांमध्य वृत्तपिाने जबाबदारी घेतली 
पात्रहजे या आग्रहातूनच प्रारांचीच्या काळातील दोन घटनाांमध्ये ‘सकाळ’ ने जाणीवपूवगक पुढाकार घेतलेला 
त्रदसतो. १९३३ साली पुण्यात प्लेर्ची साथ उद चवलेली होती. सावगजत्रनक आरोग्याच्या दृष्टीने 
मयुत्रनत्रसपात्रलटीचा कारचार योग्य नव्हता.आपफया बातमीदाराांना त्याांनी घरोघर पाठवले. सत्य पत्ररल््थती 
लोकाांसमोर ठेवण्यासाठी आजारी माणसे, मृत्यू, रोर्ाच्या लार्णीचे प्रमाण याांची आकरे्वारीच प्रत्रसद्ध 
केली. उपचार पद्धतीमधील िुटी लोकाांच्या त्रनदशगनाला आणफया. १७ नोव्हेंबर १९३३ च्या अांकात 
यासांबांधीचा आढावा प्रत्रसद्ध केला. 
 



अनुक्रमणिका 
 

 

काही त्रवत्रशष्ट प्रसांर्ाांचे औत्रचत्य ओळखून वाचकाांना त्रलत्रहते करण्यासाठी त्याांची मत मार्वायची, 
्पधा ठेवायची ही नवीन प्रथा त्याांनी सुरू केली. १९३२ मध्ये कोफहापूरला सात्रहत्य सांमेलन चरणार होते. 
त्या त्रनत्रमत्ताने वाचकाांत चढाओढ जाहीर करून ‘तुमच्या आवर्त्या मराठी ग्रांथकाराला मत द्या’ असे 
आवाहन केले. 

 
‘सायकल’ हे र्त्ररबाांच्या सोयीचे वाहन. पुण्याला पूवी सायकलींचे शहर महणत असत. १९३६ मध्ये 

या सायकलींवर कर बसवण्यात आला. यावळेी ‘सकाळ’ने सावगजत्रनक जीवनात लोकनायकाची चतू्रमका 
बजावली. ‘सकाळ’ने कराच्या त्रवरोधात सांपादकीय त्रलत्रहले होतेच; त्रशवाय लोकाांची मते, प्रत्रतत्रक्रया 
याांनाही प्रत्रसद्धी त्रदली. लोकाांना त्रनःसांकोचपणे मत व्यक्त करता याव े महणनू एक कुपन पत्रहफया पानावर 
प्रत्रसद्ध केले आत्रण ते चरून पाठवणाऱ्याांची नाव ेप्रत्रसद्ध केली. 

 
अथातच हे सवग प्रयत्न वाचकाांपयंत पोचण्याचे, त्याांना वृत्तपिाच्या त्रनर्ममतीत सहचार्ी करून 

घेण्याचे होते. आज अशाप्रकारे वाचकाांच्या प्रत्रतत्रक्रया, मते ‘सकाळ’च नव्हे तर अनेक वृत्तपिे वळेोवळेी 
मार्वत असतात. परांतु तेव्हा हे सारेच अर्दी नवीन तांि होते. लोकाांना ते पचणे जरा कठीणच होते. 
पसळेकराांच्या या नवीन प्रयत्नाांना वाचकाांकरू्न प्रत्रतसाद त्रमळत होता. परांतु त्याचवळेेला कर्वट टीकाही 
पचवावी लार्त होती. ही टीका त्याांचे सहव्यावसात्रयक पिकारच करीत असत (अपवाद न. सच. केळकर). 
‘सकाळ’च्या लहानसहान चुका काढून त्याांची चेष्टा ‘ज्ञानप्रकाश’ मधून जाहीरपणे केली जात होती. 
‘सकाळ’च्या चुकाांवर ‘ज्ञानप्रकाश’ मध्ये पिव्यवहार होत असे. एकदा कमयुत्रन्ट नेते चाई त्रवष्णुपांत 
(ल्व्ह.र्ी.) त्रचतळे याांनी ‘सकाळ’ हे तीन दमर्ीचे पि आहे असे महटले होते. या उ्र्ाराला ‘ज्ञानप्रकाश’ ने 
प्रत्रसद्धी त्रदली. अनांत हरी र्दे्र याांनी देखील आपफया ‘त्रनचीर्’ या साप्तात्रहकातून ‘सकाळ’च्या नवीन 
उपक्रमाांची जाहीर सटर्लच केली. त्याचा एक नमुना बघता येईल. त्यावरून ‘सकाळ’ला त्रकती परखर् 
टीकेला तोंर् द्याव ेलार्त होते याची कफपना येईल. 

 
“अमेत्ररकेतून सांपादनशास्त्रात तरबेज होऊन आलेफया र्ॉ. पसळेकर याांच्या सांपादकत्वाखाली 

पुण्यास ‘सकाळ’ नावाचे दैत्रनक त्रनघते. (हाय!हाय! हेही लोकाांना साांर्ाव ेलार्ते) ह्या दैत्रनकाने आतापयंत 
बऱ्याच त्ररकामटेकड्याांना त्रलहावयास लावनू ्वतःचे अांक चरून काढले आहेत. या दैत्रनकाच्या सांपादकाांनी 
नुकताच ‘त्रस्त्रयाांनी बाजार करावा काय?’ असा सवाल टाकला आहे व ‘मी उत्तर देतो’ असे साांर्नू कोण 
पैजेचे त्रवरे् उचलतात हे लौकरच त्रदसेल. त्रस्त्रयाांचा बाजाराशी सांबांध जोर्णारे माि धन्सय होत. ्वतः 
त्रलत्रहता येत नसेल महणजे असाच उप्व्याप करावा लार्तो. त्यामुळे अनायासे त्रवनामोबदला पात्रहजे 
त्रततका मजकूर हाती येतो. हा त्रशवाय फायदा. ‘त्रस्त्रयाांनी बाजार करावा काय?’ हा तूतग चालू त्रवषय आहे. 
या पुढच्या त्रवषयाांची सांपादकमहाशय त्रनवर् करण्याच्या चानर्र्ीत असतील; पण त्याांनी त्रवषय त्रनत्रित 
करण्यापूवी आमहाांला सवग दृष्टींनी ‘सकाळ’ला फायदेशीर असा त्रवषय सुचवायचा आहे. ‘बायकाांनी लुर्र्ी 
नेसावीत काय?’ हा त्रवषय ‘सकाळ’ने वादाला जरूर घ्यावा. पाहा पटत असेल तर. आमची आपली सूचना 
आहे.” 

 
इतकी बोचरी, उपहास करणारी टीका होत असतानाही ती मनावर घ्यायची नाही, त्याने त्रवचत्रलत 

व्हायचे नाही, आपले धोरण बदलायचे नाही, की या साऱ्या टीकेला आपली पातळी सोरू्न उत्तरही द्यायचे 
नाही असा ॠत्रषतुफय सांयम पसळेकराांनी अांर्ी बाणवला. परांतु त्याच्याजोर्ीने दुलगसामुळे ही टीका एक 
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त्रदवस आपोआपच बांद होईल, आपफया वृत्तपिाचा समाजाकरू्न ्वीकारही होईल, आज टीका करणारी 
त्रवरोधकाांची बोलणी आपोआप बांद होतील हा आत्मत्रवश्वास देखील त्याांच्याजवळ होता. 

 
ह्या बाह्य अर्चणी होत्या. परांतु अांतर्गत प्रश्नही कमी नव्हते. सवात महत्त्वाचे महणजे मयात्रदत 

आर्मथक बळ ही मोठी अर्चण होती. सवगच बाबतीत काटकसर होती. सांपादक पसळेकर ्वतः फक्त २५ 
स. पर्ार घेते होते. अ. त्रव. र्ृहाच्या आवारात पर्दे लावनू कायालयाचे त्रवचार् केले होते. त्रतथेच एका 
साध्या टेबलापाशी बसून सांपादक काम करीत. आपफया उद्योर्ातून आर्मथक कमाई त्रमळवायची ही दृष्टी 
प्रारांचापासून होतीच. त्यातलाच एक त्रवक्रीत्रशवाय उत्पन स वाढवण्याचा मार्ग होता तो महणजे ‘जात्रहराती’ हा 
होय. त्या त्रमळवण्यासाठी ‘सकाळ’च्या सेवकाांनी अपार कष्ट केले. जात्रहरातीत्रवषयीही त्याांचे धोरण होतेच. 
त्याांची माांर्णी चाांर्ली असावी, पु्रफे अचूक तपासली जावीत याांत्रवषयी ते आग्रही होते. प्रत्रसद्ध होणाऱ्या 
जात्रहरातींना प्रत्रतसाद त्रकती त्रमळतो यावरच जात्रहरात त्रमळण्याची समता असते. हे जाणून त्रवत्रवध 
्तराांवरील, त्रवत्रवध ्वरूपाच्या जात्रहराती – छोट्या जात्रहराती, सरकारी नोटीसा, टेंर्रे, त्रनवदेने, प्राांतीय 
जात्रहराती, करमणुकीच्या जात्रहराती त्रमळवण्यासाठी ते प्रारांचापासून प्रयत्नशील होते. ‘सकाळ’चे पत्रहले 
जात्रहरात व्यव्थापक श्री. हत्ररचाऊ तार्फळे याांनी त्यासाठी त्रवशषे श्रम घेतले. माणसे सायकलीवरून 
जात्रहराती घेण्यासाठी जात. जात्रहरातदाराांना आकृष्ट करण्यासाठी अनेक कफपक योजना आखफया. त्याांची 
त्रनवदेने प्रत्रसद्ध केली. ‘पुणे बाजार’ मधील जात्रहराती खास सवलतीच्या दरात होत्या. ‘कार्ग टाका. फक्त 
२ आणे. माणूस घरी येऊन जात्रहरात घेऊन जाईल.’ अशी त्रनवदेने प्रत्रसद्ध होत होती. ‘सकाळ’ मध्ये 
जात्रहरात केफयाने काय फायदा झाला याची ‘सत्यकथा’ प्रत्रसद्ध होई. वळेेला फुकट जात्रहरातीचे आत्रमषही 
दाखवले जाई. 

 
“सकाळमध्ये फुकट जात्रहरात! नोकरी पात्रहजे असणाऱ्याांकत्ररता खास सांधी!” आजच्या 

हलाखीच्या ल््थतीत सुत्रशत्रसत बेकार तसणाांसाठी काही कराव ेअसे ‘सकाळ’ने बरेच त्रदवसाांपासून ठरत्रवले 
होते. ‘सकाळ’ आकार वाढला हे पाहून आता ही नवी योजना सुरू करण्यात येत आहे. ज्याांना नवी नोकरी 
हवी असेल त्याांनी आपली मात्रहती आमच्याकरे् आणून त्रदफयास ती मात्रहती ‘जात्रहरात’ महणनू मोफत 
छापण्यात येईल. ज्याांना माणसे हवीत त्याांनीही आमच्याकरे् सांपकग  साधावा.” (मनेॅजर, जात्रहरात खाते. 
२७. ३. १९३४)  

 
या प्रकारचे वरे्ळे प्रयत्न अत्रधक कष्ट घेऊन त्याांना कराव े लार्ले. याचे मुख्य कारण महणजे 

सरकारी जात्रहराती ‘सकाळ’साठी बांद झाफया होत्या. पुण्यातील प्लेर्च्या साथीत ‘सकाळ’ने पणेु 
मयुत्रनत्रसपालीटीचा व्यवहार, त्याने होणारे लोकाांचे हाल या सांदचात जो ्फोट केला होता, त्याचा पत्ररणाम 
महणजे ‘सकाळ’चे नाव ‘ब्लॅक त्रल्ट’ मध्ये रे्ले होते. एकही सरकारी जात्रहरात त्रमळत नव्हती. यावर 
तोर्र्ा महणून त्याांनी छोट्या जात्रहरातींवर अत्रधक जोर त्रदला. अमेत्ररकेत मांदीच्या काळात लोक आपफया 
व्तू त्रवकण्यासाठी छोट्या जात्रहराती देत होते. तो उपाय त्याांनी इथे वापरला. ‘वधू पात्रहजे’ सारख्या 
जात्रहराती ‘ज्ञानप्रकाश’ मध्येही होत्याच. परांतु हुकमी उत्पन साचा एक त्रवचार् महणनू जात्रहराती त्रवचार्ाांची 
जोपासना पसळेकराांनी केली होती. त्याांची प्रत्रसद्धीसुद्धा ्वतांि जार्ी होत असे. या छोट्या जात्रहरातींवर 
‘सकाळ’ने जोर त्रदला. त्यासाठी अप्पा बळवांत चौकात जात्रहराती ्वीकारण्यासाठी कायालय ठेवले. खास 
आकषगक सवलती त्रदफया. वर त्रदलेले त्रनवदेन हा जात्रहराती त्रमळवण्याचा एक मार्ाच होता. ‘पात्रहजेत’ 
(वॉन्सटेर्) च्या जात्रहरातींचे मूळ त्रतथे त्रदसते. आज या छोट्या जात्रहराती प्रत्येक वृत्तपिात त्रदसतात, 
त्याांमध्ये त्रवषयाांचे वैत्रवध्यही बदलत्या काळानुसार खूप आले आहे, अशा जात्रहरातींचे त्रवषयवार वर्ीकरण 
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करून छापफया जातात- या तांिाची पद्धतशीर जोपासना पसळेकराांनी केली होती. ‘ताज्या’ बातमयाांप्रमाणे 
त्या जात्रहरातींचे वाचन होते असे त्याांचे मत होते. प्रारांची ‘सकाळ’च्या जात्रहरात त्रवचार्ात काम करणारे, 
सायकलवरून जात्रहरात त्रमळत्रवण्यासाठी प्रयत्न करणारे श्री. त्रव. नर्रकर पुढे ‘सकाळ’चे व्यव्थापक 
झाले. ते महणतात. “छोट्या जात्रहराती ही पसळेकराांची मराठी वृत्तव्यवसायाला देणर्ी आहे.” 

 
सुसवातीला पुढील ्वरूपाच्या जात्रहराती होत्या- 
 

✪ पुण्यात कोठे काय त्रमळेल? या सदराखाली प्रत्रसद्ध. दर- प्रत्येक शब्दास अधा आणा. 
✪ नोकर- नोकरी शोध 
✪ चाड्याच्या जार्ाांची देवघेव- याची तीन ओळीत जात्रहरात करा. दर शब्दास १ पैसा 
✪ नोकरी पात्रहजे असणाऱ्याांना खास सवलत. 
✪ पु्तकाची जात्रहरात- खास सवलत- कॉलम इांचाचा दर ७ स. ऐवजी ३ स. अशी त्रनवदेने प्रत्रसद्ध 

करून लोकाांचा प्रत्रतसाद त्रमळवण्यासाठी प्रयत्न केले रे्ले. जात्रहरातीतील मजकूर चटपटीत, 
खमांर्, आकषगक असेल याची काळजी घेतली जाई. ‘सकाळ’ मधून प्रत्रसद्ध होणाऱ्या अशा काही 
नमुनेदार जात्रहराती उदाहरणादाखल बघता येतील. 

✪ त्रचिपट ‘ब्रमहचारी’ – युवकाांना हसू द्या. पालकाांच्या एकसष्ट्या होतील. 
✪ त्रचिपट ‘वन की त्रचत्रर्याँ’ – सोबत हत्ररपूरा काँगे्रसची त्रफफम दाखत्रवणार. 
✪ महात्माजी जेव ूलार्ले- चोजनाची उत्तम सोय कोठे होईल तर केशवाश्रम. 
✪ हरत्रवफयाचा शोध. पुष्कराज खड्याचा तीन पदरी नेकलेस सापरू्न देणाऱ्यास ५ स. बत्रसस. 

 
प्रारांचापासून साांत्रघक प्रयत्न करून ‘सकाळ’ने नेटाने काम केले. या सवग श्रमाचे फळ महणजे 

‘सकाळ’ ला लवकरच ल््थरता येण्यास सुसवात झाली. ‘सकाळ’च्या पत्रहफया वधापनत्रदनी न. सच. 
केळकराांनी ‘सकाळ’ची प्रशांसा केली, “त्रनयत्रमत अांक काढणे, वाचकाांना ताजी बातमी पुरवणे, परदेशी 
मनोरांजक बातमी पुरवणे, नवीन सदरे त्रनमाण करून पिात आकषगकता त्रनमाण करणे. मुांबईपेसा पुण्यात 
दैत्रनक चालत्रवणाऱ्याला ताजी बातमी त्रमळण्यास जर् जाते अशी जुनी समजूत होती.परांतु ‘सकाळ’ने ती 
खोटी ठरवनू त्रकत्येक वळेा मुांबईच्या पिाांवर ताण केली आहे.” 

 
२३ जून १९३४ ला ‘सकाळ’चे पत्रहले रोटरी मत्रशन सुरू झाले.त्या समारांचात बापूजी अणे याांनी 

उ्र्ार काढले, - “समाजातील सवग वर्ांत वृत्तपि वाचण्याची आवर् उत्पन स करून लोकशाहीची कफपना 
देण्याचे कायग ‘सकाळ’ करीत आहे.” 

 
‘केसरी’चे सांपादक श्री. वा. कृ. चाव ेयाांनी जणू ‘सकाळ’ सांबांधी चत्रवष्यवाणीच व्यक्त केली होती- 

“सकाळने आपफया अत्रचनव उपक्रमाने वृत्तपिात चतैन्सय त्रनमाण केले आहे. पुण्या-मुांबईच्या पिाांना जारे् 
करण्याची कामत्रर्री बजावली. आज मुांबईच्या जनताजनादगनाजवळ ‘सकाळ’ आहे. असाही एक काळ 
येईल की हमाल कामाला जाताना ‘सकाळ’ बरोबर घेऊन जाईल.” 

 
श्री. वा. कृ. चाव े याांची ही चत्रवष्यवाणी खरोखरच खरी ठरली. पुणे ्टेशनवर हमाल दोन 

र्ाड्याांच्या दरमयान त्रमळणाऱ्या वळेात कोंर्ाळे करून ‘सकाळ’ वाचीत आहेत असे छायात्रचि सी. पु. थते्त 
याांनी त्यानांतरच्या काळात खुबीने त्रटपले होते. 
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‘सकाळ’ च्या वाटचालीतील पत्रहली पांचवीस वषे ‘सकाळ’ च्या उत्क्राांत होत जाणाऱ्या यशाची व 

्थैयाकरे् होणाऱ्या वाटचालीची आहेत. पसळेकराांच्या मनातील दैत्रनकाची जी सांकफपना होती, ती 
रौप्यमहोत्सवापाशी पूणगत्वाला जाताना त्रदसते. केवळ ‘सकाळ’चे व्यावसात्रयक यश व आर्मथक ्थयैग 
एवढ्याच मयात्रदत कफपना त्याांच्या मनात नव्हत्या. त्याांना एकट्या दैत्रनक ‘सकाळ’ वर समाधान न मानता 
‘सकाळ’ हा ‘वृत्तपिसमूह’ करायचा होता. ‘सकाळ’ हे केवळ एक वृत्तपि न ठेवता एक समाजात्रचमुख 
सां्था असे त्याचे ्वरूप बनवायचे होते. त्रवत्रवध उपक्रमाांिारे सावगजत्रनक जीवनात जबाबदारीची चतू्रमका 
घ्यायची होती. साा्ं कृत्रतक जीवनातही ‘सकाळ’ या सा्ं थेचे त्याांना एक महत्त्वाचे ्थान त्रनमाण करून 
द्यावयाचे होते. त्या दृष्टीन रौप्यमहोत्सवापयंत हे सवग पदर ्वतांिपणे त्रवकासाच्या मार्ाला लार्ले आत्रण 
त्या सवांमधून ‘सकाळ’चे एक त्रवकत्रसत अल््तत्व पुण्यात त्रनमाण झाले. या सर्ळया त्रदशाांनी होणाऱ्या 
त्रवकासाचा एक टप्पा रौप्यमहोत्सवापाशी चढत चढत आलेला त्रदसतो. 

 
आजच्या ‘सकाळ’चा त्रवचार करता ही पांचवीस वष ेअत्रतशय महत्त्वाची ठरतात. पसळेकराांनी या 

काळात आपली नजर सवांर्ीण त्रवकासावर कें त्रद्रत केली. त्याांनी ‘सकाळ’ ला सा्ं थात्मक रूप देऊन 
‘सकाळ’ची चक्कम पायाचरणी केली. कायगपद्धतीची एक पायार्त चौकट त्याांनी बसवनू त्रदली. या 
काळातील पसळेकराांची कायगपद्धती त्रवत्रवधाांर्ी होती. त्रतला त्रवत्रवध त्रदशा होत्या. त्या प्रत्येक त्रदशनेे 
ऐकमेकाांना पूरक, समाांतर, सांवादी असा त्रवकास त्याांना एकाच वळेी साधावयाचा होता. त्याांच्या मनात जे 
सांकल्फपत त्रचि होते त्रतथे ‘सकाळ’ला नेऊन पोचवपेयंत त्याांच्यातील सांपादक, व्यव्थापक व मालक 
अत्रतशय सावध, सतकग  होता. मध्येच मुांबईमध्ये वृत्तपि सुरू करण्याच्या प्रयत्नाांच्या रूपाने एक वादळ 
आले. त्यातून तावनू, सुलाखून त्रनघनू पुन्सहा ‘सकाळ’ आपफया ध्येयापाशी ल््थर होताना त्रदसतो. 
‘सकाळ’चा प्रारांचीचा दहा वषाचा काळ असा सांघषाचा, धर्पर्ीचा, ्वतः चे ्वतांिपण त्रसद्ध करण्याचाही 
होता. 

 
‘सकाळ’ला नेमकेपणा आणणे तशीच ्वतःची ्वतांि ओळख त्रनमाण करणे ही या त्रवत्रवधाांर्ी 

कायगपद्धतीतील मुख्य महत्त्वाची बाजू होती. ताजे वृत्त हा वृत्तपिाचा प्राण आहे, हा त्यामार्ील त्रवचार होता. 
त्याचप्रमाणे ‘लोकाांची चकू वाढवा, नांतर त्याांची जोपासना करा आत्रण अांती त्याांना समृद्धी आणा.’ हे त्याांचे 
ब्रीदवाक्य होते. त्या दृष्टीने त्याांनी ‘सकाळ’चे अांतरांर् तयार केले. तो काळही ्वातांत्र्य-चळवळीचा होता. 
सवग देश एका रोमहषगक मानत्रसक ल््थतीतून लोकाांना होते. ही बातमयाांची बाजू सांपादकाांनी चक्कम तयार 
केली. १९३९ पासून आांतरराष्रीय वातावरण तापू लार्ले. दुसऱ्या जार्त्रतक महायुद्धाचे वारे वाहू लार्ले. 
लोकाांना या युद्धाच्या बातमया जा्तीत जा्त देण्याची धर्पर् ‘सकाळ’मधून त्रदसते. या बातमयाांना 
छायात्रचिे, नकाश ेयाांची जोर् देऊन मात्रहतीपूणग बनवलेले त्रदसते. वचेक घटनाांची नोंद घेणारे सांपादकीय 
देऊन त्या घटनाांचे त्रवश्लेषणत्रह लोकाांपयंत पोचवण्याची धर्पर् त्रदसते. 

 
हे सवग करताना सामान्सय माणूस त्याांनी प्रामुख्याने समोर ठेवला. वृत्तपिाांच्या वाचकाांची मयात्रदत 

कसा वाढवायची असफयाने बातमया, अग्रलेख याांची चाषा त्याांनी प्रयत्नपूवगक सोपी ठेवली. 
 
्थात्रनक जीवनात वृत्तपि ही एक जबाबदार शक्ती असावी अशा चतू्रमका त्रसद्ध करायची होती. त्या 

दृष्टीने ्थात्रनक वृत्तावरही त्रततकीच एकाग्र नजर ठेवली होती. वृत्तसांकफपनेचाही त्रवकास व त्रव्तार 
करायचा असफयाने समाजजीवनाच्या त्रवत्रवध सेिाांतील घर्ामोर्ींना कसोशीने त्रटपून बातमीरूपात प्रत्रसद्ध 



अनुक्रमणिका 
 

 

करायचे होते. त्यामुळे पुण्याच्या लोकजीवनातील महत्त्वाच्या घर्ामोर्ींना ‘सकाळ’ने प्राधान्सय त्रदलेले 
त्रदसते. पुण्यातील प्लेर्चा कहर, र्णेशोत्सव, मेळयाांची धामधूम, हनुमान जयांती सोहळा, सोन्सयामासती 
देवळातील सत्याग्रह, मयुत्रनत्रसपात्रलटीचे कामकाज अशा बातमया, अर्दी कचरापेट्याांतील कचऱ्याची 
वाहतूक मोटारीने व्हावी ही सूचनासुद्धा बातमीच्या मोलाने छापली रे्लेली आढळते. ‘आज पाणीपुरवठा बांद 
आहे’ ही बातमी जशी होते, तसेच पुणे मांर्ई, रेसच्या बातमया या सुद्धा ते ‘सकाळ’ मध्ये देत. या बदलाांना 
त्रवरोध होत होता. प्रत्रतकूल टीका होत होती. परांतु त्याांनी ‘सकाळ’चा सूर कधाही बदलला नाही. या 
बातमया वाचायची एकदा सवय लार्ली की लोकाांच्या वृत्तपित्रवषयक सांकफपना, अपेसा व सवयी 
याप्रमाणेच बनतील आत्रण त्यासाठी आपफया उपक्रमात सातत्य राखणे आवश्यक आहे याची त्याांना जाणीव 
होती. 

 
त्रवत्रवध त्रवषयाांवर मार्ममक चाष्य करणारी व्यांर्त्रचिे ‘सकाळ’ मध्ये प्रत्रसद्ध होत होती, पुढे रत्रववारचे 

व्यांर्त्रचि हे ‘रत्रववार सकाळचे’ वैत्रशष्ट्य बनले. 
 
तेव्हा समाजजीवनही एका ल््थत्यांतरातून जात होते. ‘जुने जाऊन’ नवीन वळण येत होते. या 

सवांची दखल कसोशीने घेण्याची धर्पर् ‘सकाळ’ ने केली. उदा. आचायग अिे याांच्या ‘ब्ररँ्ीची बाटली’ या 
बोलपटाच्या त्रनत्रमत्ताने अिे व माटे याांच्यात त्रनमाण झालेला वाद प्रत्रसद्ध केला. स्त्रीजीवन नवीन वाटाांकरे् 
वळत होते, त्याचा वधे घेतला जात होता. ‘स्त्री : पुसषाच्या मार्ातील धोंर्’ आहे या त्रवषयावर फर्गसन 
महात्रवद्यालयात झालेफया वादाचा ‘सकाळ’ नेवृत्ताांत त्रदला. त्रस्त्रयाांच्या पारांपत्ररक पोषाखात बदल होत होता, 
नऊवारी सार्ी जाऊन र्ोल पातळ नेसण्याची नवीन पद्धत पढेु येत होती. त्यावर चचा होत होती. त्या 
सांदचात लोकाांची मतही मार्वली जात. 

 
वृत्तपि हे ज्ञानाच्या तसेच अनुचवाांच्या अत्रचसरणाचे माध्यम आहे; सामान्सयाांनी आपले अनुचव व्यक्त 

केले पात्रहजेत; त्यातून देवाणघेवाण होईल या त्रवचाराने त्रवत्रवध त्रवषयाांवर प्रारांची पिे मार्वली रे्ली. ती दर 
रु्सवारी प्रत्रसद्ध होत. अथात लोकाांना या प्रकाराचा पत्ररचय नव्हताच. सवयही नव्हती. कोणतेच वृत्तपि 
याप्रकारे वाचकाांना सहचार्ी करून घेत नव्हते. त्यामुळे लोकाांना चीर् पर्त होती. ती ओळखून 
त्रनवदेनाांतून त्याांना आवाहन केले जात होते. जनमानसाच्या जवळ जाणे, त्याांच्यामधे त्रवश्वसनीयता त्रनमाण 
करणे आत्रण त्याच वळेेस त्याांना त्रनर्ममतीमध्ये सहचार्ी करून घेऊन एक अत्रचसरण प्रत्रक्रया घर्वनू आणणे, 
अशा त्रवत्रवध र्ोष्टी त्यातून साधफया. या र्ोष्टींमध्ये प्रयत्नपूवगक सातत्य ठेवले. घटना बदलत होत्या, सांदचग 
बदलत होते, त्याांनुसार आव्हानाांचे ्वरूपही बदलत होते, परांतु त्यातून जे साधायचे होते ते माि चढत्या 
श्रेणीने साधले जात होते हे त्रनत्रित. 
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४. 
रणर्वर्वार सकाळ 
 

रत्रववारचा त्रदवस हा सु्ीचा असतो. त्रनवाांतपणे वृत्तपि वाचता येते. जे ज्ञान, जी मात्रहती लोकाांना 
द्यायची आहे, लोकाांच्या दैनांत्रदन जीवनाशी, बदलत्या समाजजीवनाशी जो सांवाद साधायचा आहे त्या 
दृष्टीने ‘रत्रववार सकाळ’ हा दैत्रनकाहून वरे्ळा असणे, आत्रण अत्रधक चरर्च्च असणे आवश्यक होते; 
दैत्रनकामध्ये जे सामावले जात नाही ते साप्तात्रहक ्वरूपाच्या रत्रववारच्या अांकात सामावता येते; 
वाचकालाही रत्रववारी अत्रधक उसांत असते; तसेच त्रवत्रवध त्रवषयाांवरची सदरे, लोकाांचे अनुचव, पु्तक 
परीसण या सर्ळयाला रत्रववारचा अांक अत्रधक सोयीचा आहे, या अशा सवग र्ोष्टी लसात घेऊन पसळेकराांनी 
लरे्चच ‘रत्रववार सकाळ’ वरे्ळया ्वरूपात प्रत्रसद्ध करण्यास सुसवात केली. ‘रत्रववार सकाळ’ अत्रधक 
वाचनीय कसा आहे याची त्रवशषे जात्रहरात ही वाचकाचे लस वधूेन घेण्यासाठी केली. 

 
पत्रहले पान नेहमीसारखे महणजे दैत्रनकाप्रमाणे बातमयाांचे होते. पान दोनवर साप्तात्रहक व्यांर्त्रचि 

असे; आठवड्यामधे ज्या महत्त्वाच्या राजकीय, सामात्रजक घटना घर्फया त्याांचे त्रववचेन करणारे मोठे सदर 
आत सत्रचि प्रत्रसद्ध होई. जार्त्रतक पातळयाांवरील महत्त्वाच्या घर्ामोर्ींचा येथे त्रववचेक आढावा असे. 
उदा. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ‘युद्धाचा चालू आठवर्ा’ हे सदर होते सकवा त्रदल्लीतील जार्त्रतक 
‘आर्मथक पत्ररषद’ सकवा ‘आघार्ीवरील त्रवहांर्मावलोकन’ इ. त्रवषयाांवरील लेख होते. ‘आरोग्य त्रवचार्’ 
्वतांि होता. त्यात त्रवत्रवध त्रवषयाांवर मात्रहतीपूणग लेख वळेोवळेी प्रत्रसद्ध होत. उदा. पेत्रनत्रसत्रलनचा शोध 
लावणाऱ्या अलेक्झाांर्र फ्लेसमर् याांची मात्रहती, बुरशीपासून पेत्रनत्रसत्रलन कसे त्रमळते यावर सत्रचि लेख 
रत्रववार सकाळमध्ये आलेला आढळतो. त्रस्त्रयाांसाठीच्या त्रवचार्ात ‘उषावत्रहनींचा सल्ला’ हे सदर त्रवशषे 
आकषगण त्रनमाण करणारे होते. कोफहटकराांच्या ‘सांदेश’ मध्ये ‘वत्सलावसहनींची पिे’ प्रत्रसद्ध होत होती. 
त्याचेच वरे्ळे रूप या ‘उषावत्रहनी’ होत्या. हे सदर खरे तर वाचकाांकरू्नच चालवले जाई. आपफया 
सम्या, अर्चणी ते सांपादकाांना पिािारे कळवत. त्यावर सांपादक उषावात्रहनींच्या माध्यमातून सल्ला, 
मार्गदशगन देत असत. पिलेखकाचे नाव अथातच रु्प्त ठेवले जात असे. त्रस्त्रयाांसाठी प्रापांत्रचक त्रवषयाांवर 
वळेोवळेी लेख मार्वले जात असत. लहान मुलाांना काही अत्रनष्ट सवयी नकळत लार्तात, त्या कशा 
बदलाव्यात हा प्रश्न पर्तो, आपण यासाठी कोणते प्रयत्न केलेत, याबाबत वाचकाांनी त्रलहून पाठवलेफया 
लेखाांना ‘सदर’ ्वरूपात प्रत्रसद्धी त्रदली जाई. 

 
या व्यत्रतत्ररक्त जसे काही तत्कालीन महत्वाच्या त्रवषयाांवर लेख असत, तसेच एखाद्या महत्त्वाच्या 

त्रवषयावर सत्रव्तर मात्रहती देता यावी महणनू क्रमशः लेखमाला प्रत्रसद्ध होताना त्रदसतात. ‘रु्प्तकालीन 
सुवणगयुर्ातील चारत’ या एका महत्त्वाच्या लेखमालेचा त्रनदेश इथे करावासा वाटतो. त्यातून पसळेकराांचे 
सांपादकीय लस त्रकती अचकू होते, व्यापक होते याची जाणीव होते. १९५७ हे साल महणजे चारताच्या 
्वतांितेच्या पत्रहफया उठावाला शांचर वष ेझाली हे साांर्णारे वषग. त्या त्रनत्रमत्ताने एक खास लेखमाला त्याांनी 
सुरू केली. १८५७ साली आांदोलन सुरू झाले तेव्हा ‘लांर्न टाईमस’ ने आपफया खास वाताहराला चारतात 
पाठवले होते.सर त्रवफयम हॉवर्ग रसेल हा र्ाजलेला युद्धवाताहर होता. आपले काम करताना त्याला जे 
चारतीय जीवनाचे दशगन झाले, ते त्याने आपफया र्ायरीमध्ये त्रलत्रहले होते. त्रब्रत्रटश असूनही अत्रतशय 
व्तुत्रनष् असे लेखन त्याने केले होते. पसळेकराांनी त्याच्या र्ायरीचा अनुवाद लेखमालेच्या रूपाने दर 
रत्रववारी प्रत्रसद्ध केला. 
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दैनांत्रदन अनुचवाच्या आदानप्रदानासाठी अत्रचनव कफपना आखफया जात होत्या. उदा. ‘सांसारातील 
काटकसर’, ‘नवा पदाथग’ अशी सवगसामान्सय वाटणारी सदरे त्यात होती. सात्रहत्य त्रवचार्ात पु्तकपरीसण, 
ग्रांथपोच, मराठी वाङ्मयात कोठे काय? होतकरू लेखकाचे पान हे नवीन लेखकाांना प्रोत्साहन देणारे 
सदर, असा वैत्रवध्यपूणग मजकूर असे. मुलाांसाठी सोप्या चाषेतील कथा आत्रण वैत्रशष्टपूणग कत्रवता असत. 
यात्रशवाय आप्पाबाप्पा ही प्रचत्रलत घर्ामोर्ींवर मार्ममक चाष्य करणारी व्यांर्त्रचिमाला आत्रण चकुते कोठे, 
अजब अनुचव, शब्दकथा, प्रौढ सासराांसाठी अशी अनेक साप्तात्रहक सदरे होती. 

 
याचवळेी ‘सकाळ’चे आवाहन करण्याचे, मत मार्वण्याचे व ्वतःचीच जात्रहरात करण्याचेही 

प्रयत्न बळकट होत होते. त्रवत्रशष्ट काळानांतर लोकाांच्या ते झपाट्याने अांर्वळणी पर्त रे्ले. सहदु्थानची 
फाळणी व पात्रक्तानची त्रनर्ममती ही घटना चारतीयाांच्या अल््मतेचा प्रश्न होता. बतु्रद्धजीवी माणसाांकरू्न 
सामान्सय माणसाांपयंत सवांचाच हा त्रजव्हाळयाचा त्रवषय होता. त्यावर चावना प्रसुब्ध होत होत्या. ‘सकाळ’ने 
यावर जनमत अजमावण्यासाठी प्रत्रतत्रक्रया मार्वफया होत्या. या आवाहनाला लोकाांनी उत््फूतगपणे 
प्रत्रतसाद त्रदला. सारे्चार हजार प्रत्रतत्रक्रया पिरूपाने आफया होत्या. कुपनावर दोन ओळी त्रलहून ज्याांचे 
समाधान झाले नाही त्याांनी सत्रव्तर पिे पाठवली होती. केवळ पुण्यातूनच नव्हे तर कोफहापूर, सातारा, 
रत्नात्रर्री, बेळर्ाव, तासर्ाव इ. त्रठकाणाांहून वाचकाांनी पिे पाठवली होती. ‘सकाळ’ला दैत्रनक महणनू 
्वतःचा चेहरामोहरा फारच झपाट्याने प्राप्त होत होता आत्रण त्रततकाच त्याचा समाजाकरू्न ्वीकार होत 
होता. ‘रत्रववार सकाळ’ला ही साप्तात्रहकाचे रूप नेमकेपणाने त्रमळाले होते. दैत्रनकाचे ्वरूप वृत्तप्रधान तर 
रत्रववारच्या अांकाचे ्वरूप र्ॉ. पसळेकराांनी सदर-लेखप्रधान तयार केले. महत्त्वाच्या बातमया देऊन अन्सय 
त्रवत्रवध लेख, लेखमाला, सदरे, त्रवनोदी चटुके, पु्तक परीसणे, आरोग्यत्रवचार्, मुलाांचे पान, त्रस्त्रयाांचे पान 
इत्यादी मजकुराने रत्रववारचा अांक त्याांनी चरर्च्च घर्त्रवला. या मधून वृत्तपिीय लेखनाचा एक त्रवत्रशष्ट 
नमुना अपोआप घरू्न येत होता. बातमी त्रलत्रहण्याचे तांि, बातमीला अथगपूणग मथळा, त्याखाली वचेक लीर् 
देणे, एखाद्या घटनेचा सातत्याने मार्ोवा घेणे या र्ोष्टी समात्रवष्ट होत होत्या. वृत्ताचे आशयात्मक सेि 
वाढत्रवले जात होते. त्या प्रमाणे ‘सवांर्ीण वृत्त’ देणे, एखाद्या घटनेचा सवग बाजूांनी वधे घेणे या दृष्टीने 
लहानसहान तपत्रशलाांनाही महत्त्व असते- त्याांचा अांतचाव वृत्तात करून घेणे, त्यातून वृत्ताची सखोलता 
वाढवणे या र्ोष्टी ल््थर होत होत्या. बातमीपि, वृत्ताांत, ्फुट, सणत्रचिे असे बातमीचे त्रवत्रवध प्रकार तयार 
होत होते. नकाशा, छायात्रचि देणे व असे देताना त्या खाली नेमका मजकूर असणे आवश्यक आहे याची 
जाणीवही ‘सकाळ’ने त्रदली. ‘पे्रस फोटोग्राफी’ ही सांकफपना ‘सकाळ’नेच घर्वली आहे असे महणणे 
अत्रतशयोक्तीचे होणार नाही. 

 
साप्तात्रहकाच्या दृष्टीने व्यांर्त्रचिे, मात्रहतीपूणग लेखमाला, प्रासांत्रर्क लेख, कला, नाट्य, त्रचिपट 

सेिाांचा आढावा, सदरे, रांजनात्मक कोरे् असे त्रवत्रवध वृत्तपिीय लेखनाचे प्रकार त्रनमाण केले जात होते. 
 
‘सकाळ’नेही वृत्तपिाची साप्तात्रहक आखणी केली. रु्सवारी पाने अत्रधक देणे, त्रवत्रशष् प्रसांर्ी अांक 

मोठा काढणे हे सवग आज त्रदसणारे प्रघात ‘सकाळ’ने तेव्हा घालून त्रदले. याचबरोबर उत्तम छपाईची यांिे 
आणनू त्याांनी मुद्रणाला आधुत्रनकतेची जोर् त्रदली. १९३२ ला ‘सकाळ’ सुरू झाला तेव्हा अनाथ त्रवद्याथी 
र्ृहाच्या ज्ञानसांग्रह छापखान्सयात तो छापला जात होता. शीट फेड् त्रससलर्र मत्रशनवर छपाई होत होती. 
त्यानांतर ‘सकाळ’चे कायालय कसबा पेठेत रु्ांर्ाच्या र्णपतीजवळ रावसाहेब राळे याांच्या वाड्यात 
चाड्याच्या जारे्त हालवण्यात आले. तासाला हजार प्रती काढणारे प्लॉट बेर् रोटरी मत्रशन आणले. 
त्यानांतर ‘सकाळ’चे कायालय शनवार वार्याजवळील त्रबनीवाले वाड्याच्या मार्च्या वाड्यात आले. त्रतथेच 
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आजची ‘सकाळ’ची ्वतःची वा्तू उची आहे. १९४६ मध्ये पसळेकर ्वतः मुद्रणाच्या यांिखरेदीसाठी 
परदेशी रे्ले होते. तासाला सोळा हजार अांक छापणारे, दुरांर्ी छपाई करणारे – र्ॉस रॅब्युलर रोटरी मत्रशन 
‘सकाळ’मध्ये बसवण्यात आले. ‘सकाळ’ने ्वतःची टाईप फौंड्री तयार केली, ब्लॉक मेसकर्चे मत्रशन आणनू 
प्रोसेस त्रर्पाटगमेंट बनवले; तसेच टपाल खचातही ‘सकाळ’ला ्वावलां बी केले. 

 
प्रारांचापासून जरी ्वतांि व्यव्थापक नेमला होता. तरी वृत्तपिाची अन्सय महत्त्वाची अांरे् तयार 

करताना व्यव्थापनावर पसळेकराांनी ्वतःची पकर् ठेवली होती. त्याबरोबर ग्रांथालयाचे महत्त्वही त्याांना 
माहीत होते. वृत्तपिातील ग्रांथालयामध्ये ‘कािण त्रवचार्’ असतो हे त्याांनी अमेत्ररकेत बत्रघतले होते, 
त्याप्रमाणे तो त्याांनी ‘सकाळ’च्या ग्रांथालयात सुरू केला. त्याचवळेी मात्रहतीचे सांकलन तयार करण्यासाठी 
मॉर्ग सेक्शनची (मतृ्युलेख त्रलत्रहण्यासाठा आवश्यक असलेफया मात्रहतीचा सांग्रह) त्रनर्ममती झाली. त्रवषयाांचे 
वर्ीकरण करून मात्रहतीचे सांकलन करायचे ही व्यव्था त्याांनी घालून त्रदली. त्यातूनच आजचे ‘सकाळ’चे 
पत्ररपूणग सांदचग-ग्रांथालय त्रनमाण झाले आहे. सवग बाजूांनी ‘सकाळ’चा त्रवकास साधून ्थैयग आणनू देणे, ही 
पायाचरणी व पायाचतू चौकट पसळेकराांनी मालक, सांपादक या नात्याने पत्रहफया दहा वषांतच अत्रतशय 
झपाट्याने तयार केली. 

 
‘सकाळ’चा त्रव्तार करण्याचे काही असफल प्रयत्न त्याांनी या काळात केले. पुण्यातच ‘तेज’ हे 

दुसरे दैत्रनक सुरू केले. केवळ जुना एक पसैा इतकी त्याची सकमत ठेवली. ना. तु. ठाकूर हे त्याचे सांपादक 
होते. वषगचरातच त्याांनी ‘साप्तात्रहक रत्रववार सकाळ’ सुरू केला. ना. तु. ठाकूर व त्याांचे मदतनीस रमाकाांत 
वळाांदे ‘तेज’ उत्तम काढीत होते. त्याचा खप दहा हजाराच्या वर रे्ला. ‘तेज’सुरू करून त्रदफयावर 
पसळेकराांनी आपले लस मुांबईकरे् वळवले. मुांबईत आपले पि असाव े अशी त्याांची महत्त्वाकाांसा होती. 
पुण्यातील पिाांचा जम बसतो आहे हे बत्रघतफयावर त्याांनी मुांबईत पि काढायच्या दृष्टीने तयारी करून 
छापखाना उचा केला. २१ माचग १९३६ रोजी ‘्वराज्य’ नावाच्या दैत्रनकाचा शुचारांच केला. र्ो. म. लार् हे 
मुांबईत ‘्वराज्य’ चे सांपादन करणार होते. ‘्वराज्य’ला एक वषग होत आले तो पसळेकराांच्या मनात इांग्रजी 
पि काढण्याचे त्रवचार सुरू झाले. ्वतःचा छापखाना असफयाने मुद्रणाचा खचग एकात एक चारे्ल असा 
त्रवचार होता. यासाठी त्याांनी काही व्यव्थापकीय बदलही केले. ‘्वराज्य’ हा पणु्यातील ‘सकाळ’चाच 
एक चार् महणून प्रत्रसद्ध होत होता. मुांबईतील वृत्तपिाांना ्वतांि कां पनी हवी महणनू त्याांनी ‘बॉमबे पेपसग प्रा. 
त्रल.’ ही कां पनी नव्याने ्थापन केली. ‘न्सयू एज’ हे नावही इांग्रजी दैत्रनकासाठी ठरत्रवण्यात आले. सांपादकीय 
तसेच अन्सय कामाांसाठी नव्या नेमणुका करण्यात आफया. नमुना अांक काढून झाले. 

 
आता अांकाला प्रारांच करायचा एवढेच बाकी होते. परांतु बॉमबे पेपसगमध्ये शअेसग त्रवकत घेऊन पैसे 

रु्ांतवण्यात लोकाांनी नकार त्रदला. पत्ररणामी ‘न्सयू एज’ ची कफपना पसळेकराांना सोरू्न द्यावी लार्ली. नवीन 
पिासाठी नेमलेफया माणसाांचा पर्ार, मत्रशन खरेदीचा खचग, सवग त्याांच्या अांर्ावर पर्ले. या उलाढालीत 
लाखाचे कजग झाले आत्रण खचाचा बोजा पुण्यातील ‘सकाळ’ वर पर्ला. हा आर्मथक ताण सहजर्त्या 
सोसण्याइतकी ‘सकाळ’ची आर्मथक ल््थती चक्कम नव्हतीच. ‘सकाळ’ला जेमतेम चार-पाच वषचे झाली 
होती. 

 
पत्ररणामी इतर पिे बांद करून कारचार आटोपता घेणे या त्रशवाय कोणताच पयायाच उरला नाही! 

मुांबईतले ‘्वराज्य’ हे दैत्रनक होते. ते साप्तात्रहक बनवले. पुण्यात उत्तम चालणारे ‘तेज’ आत्रण काही काळ 
चालणारे साप्तात्रहक ‘प्रचा’ हे सुद्धा त्याांना बांद कराव ेलार्ले! खचग आत्रण ओढवलेले काही खटले याांना 
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तोंर् देताना ‘सकाळ’ मुळातूनच हादरला. हा सारा तुटीचा कारचार सोसण्याचा ताण पुण्यातील 
‘सकाळ’वर पर्फयाने ‘सकाळ’चे अल््तत्वही धोक्यात आले. ‘्वराज्य’ साप्तात्रहक महणून चालवणेही 
कठीण झाले. त्यात चर महणजे कामर्ाराांनी सांप केला. पुण्याहून मुांबईला माणसे नेऊन काम चालू 
ठेवण्याचा प्रयत्न पसळेकराांनी केला. शवेटी १९४४ नांतर त्याांनी ‘्वराज्य’ मुांबईहून पुण्याला हलत्रवला आत्रण 
साप्तात्रहक ्वरूपात त्याची प्रत्रसद्धी सुरू केली. या नुकसानीतून बाहेर येण्यास ‘सकाळ’ला बराच वळे 
लार्ला. पसळेकराांनी आत्मचत्ररिात या सवग प्रकरणाला ‘लाखाचा धर्ा’ असेच महटले आहे! 

 
यानांतर इतर सवग बाजू, त्रव्तार कमी करून त्याांनी ‘दैत्रनक सकाळ’, ‘रत्रववार सकाळ’ आत्रण 

‘साप्तात्रहक ्वराज्य’ याांच्यावरच आपले लस एकाग्र केले. 
 
मुांबईत इांग्रजी पि काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये जे अपयश आले, त्याची चचा त्याांनी ‘त्रनरोप घेता’ या 

आत्मचत्ररिात सत्रव्तर केली आहे. आपले त्रहशबे चुकले, आपण चुकीच्या त्रठकाणी चाांर्वल रु्ांतवले अशी 
कबुली त्याांनी त्रदली आहे. “हा धर्ा एक लाख सपये सकमतीपेसाही अत्रधक मोलाचा होता, तो मला 
आयुष्यचर त्रनरत्रनराळया सेिाांत पुरला!” असे त्याचे तात्पयगही त्याांनी काढले. 

 
या वादळातून ‘सकाळ’ बाहेर पर्ला, परांतु आर्मथक ताणातून बाहेर परू्न पुन्सहा र्ार्ी मार्ी 

लार्ण्यास बराच काळ लार्ला. मुांबईमध्ये वृत्तपि काढण्याचा त्रवचार त्याांनी मर् जवळपास सोरू्नच त्रदला. 
या फाांद्या कापून टाकून कारचार मयात्रदत ठेवफयाने ‘सकाळ’ची पढुची वाढ त्याांनी पुन्सहा झपाट्याने साधली. 
रौप्यमहोत्सवी वषाच्या आसपास ‘सकाळ’ सवग दृष्टींनी ल््थर्थावर झाला होता, ्वतः च्या व्तूतून प्रत्रसद्ध 
होत होता. ‘सकाळ’चा पढुच्या बारा वषांचा प्रवास अत्रतशय वरे्ाने, चढत्या क्रमाने झाला. 
 

दैत्रनकाचा अांक सहा पानी, ‘रत्रववार सकाळ’दहा पानी आत्रण ‘साप्तात्रहक ्वराज्य’ पूणगपणे वरे्ळया 
्वरूपात अशी ल््थरता, ्वरूप–आशय आत्रण माांर्णी या सवगच दृष्टींनी त्रनमाण झाली. लोकत्रशसण, 
जार्तृी, रांजन, ज्ञानदान करणे ही वृत्तपिाची जबाबदारी आहे असे पसळेकराांनी मानले होते. त्रवत्रशष्ट 
वर्ापुरतीच त्याची पोहोच नसावी, त्रस्त्रया, मुले, सामान्सय माणसे याांनाही वाचनीय वाटेल असा मजकूर 
‘सकाळ’मध्ये असावा, समाजजीवनाच्या दृष्टीने त्रवत्रवध त्रवषयाांचा त्यामध्ये अांतचाव असावा, एक प्रकारची 
ज्ञानाची अत्रचसरणप्रत्रक्रया वृत्तपि या माध्यमातून त्रनमाण व्हावा, अशी त्याांची वृत्तपित्रवषयक व्यापक 
सांकफपना होतीच. 

 
आठवड्यातून एक त्रदवस सात्रहत्य, त्रचिपट / कला / नाटक त्रवषयक वृत्त, परीसणे, त्रजफहावार 

वातापि, शतेीत्रवषयक मात्रहती, पात्रक्तानचा फेरफटका यासारखे वधेक वातापि, त्रवत्रवध कारखान्सयाांचे 
उद्योर्त्रवश्व – त्यामध्ये वर्ीकरण, त्रवचार्णी त्याांनी त्रनमाण केली. ही रचना ‘सकाळ’ मध्ये काही त्रकरकोळ 
बदल झाले तरी कायम रात्रहलेली त्रदसते. केवळ ‘सकाळ’च नव्हे तर सवगच मराठी वृत्तपिाांनी ही माांर्णी, 
त्रश्त, वर्गवारी, त्रवषयाांची व्यापकता या कफपना ्वीकारलेफया त्रदसतात. ‘सकाळ’ने पांचवीस वषांत केवळ 
्वतः लाच घर्वले असे नाही तर मराठी वृत्तपिाांतही एक नव ेवळण, नव ेरूप ल््थर केले. कोणत्याही 
वृत्तपिाच्या सांपादकाची चतू्रमका व दृष्टी एकाच वळेी पायापासून त्रशखरापयंतचा वधे घेणारी असावी लार्ते. 
्थात्रनक पातळीवरील समाजजीवन, राजकीय, साा्ं कृत्रतक जीवन याांत्रवषयी त्याला आ्था असावी लार्ते. 
त्या सांदचात जबाबदार चतू्रमका त्याने ्वतःकरे् घेणे आवश्यक असतेच. समाजाचे नेतृत्व कराव ेलार्ते 
आत्रण आपफया वृत्तपि-माध्यमातून जनमनाांशी सांवादही ठेवावा लार्तो. याच वळेेला राष्रीय आांतरराष्रीय 
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घर्ामोर्ींकरे् सांपादकाची नजर असणे आवश्यक आहे. या पातळयाांवर घर्णारे बदल, पत्ररवतगने, 
आकाराला येणारी ल््थत्रतर्ती याांत्रवषयी एक मूफयात्मक त्रवचारसरणी आत्रण सवगसमावशेक अशी दृष्टी असणे 
आवश्यक असते. त्या सांदचात त्याने ्वतःला अद्ययावत ठेवनू वाचकाांना सतत सजर् करीत रात्रहले 
पात्रहजे. तरच ते वृत्तपि ताठ कण्याने आपले ्वतांि अल््तत्व त्रनमाण करू शकते. वृत्तपिाचा सांपादक या 
नात्याने सांपादकाची असणारी कतगव्ये आत्रण त्याच्या कायाची व्यापक बैठक कशी असली पात्रहजे, आधुत्रनक 
काळात त्रकती त्रदशाांचा एकाचवळेी वधे घेणारी ती असली पात्रहजे याचे ‘सकाळ’च्या रूपाने एक पाठ्यपु्तक 
पसळेकराांनी जणू त्रनमाण केले होते असे महणणे अत्रतशयोक्तीचे होणार नाही. 

 
त्रवज्ञानाच्या त्रदशनेे झपाट्याने होणाऱ्या प्रर्तीचा वधे घेणे हे नव्या वृत्तपिाचे एक अांर्च त्याांनी 

त्रनमाण करून ठेवणे. त्याच बरोबर त्रवत्रवध प्रकारचे खटले कोटात र्ाजत असतात. ते खटले त्या 
व्यक्तींच्या त्रनत्रमत्ताने मनुष्यवृत्तींनाच त्रनदेत्रशत करीत असतात. समजापयंत या घटना नीट पोचफया 
पात्रहजेत. या त्रवचाराांनी महत्त्वाच्या खटफयाांचे कामकाज वाचकाांपयंत पोचण्याला त्याांनी महत्त्व त्रदले होते. 
केवळ बातमी न देता दैनांत्रदन कोटात होणारे कामकाज, उजेर्ात येणारी मात्रहती, सासी – पुराव,े उलट 
तपासणी याांची सांपूणग मात्रहती आत्रण शवेटी त्रनकालपि याांचे सत्रव्तर वृत्त दररोज प्रत्रसद्ध करण्याची एक 
प्रथाच पसळेकराांनी ‘सकाळ’मध्ये त्रनमाण केली.  

 
रौप्यमहोत्सवी वषापयंत ‘पुण्यातील एकमेव दैत्रनक’ अशी ‘सकाळ’ची प्रत्रतमा त्रनमाण झाली. १९४६ 

च्या आसपासच दैत्रनक ‘सकाळ’च्या पत्रहफया पानावर ‘महाराष्रातील सवात जा्त खप असणारे दैत्रनक’ 
अशी नोंद प्रत्रसद्ध होताना त्रदसते. 

 
“दैत्रनक सकाळ व रत्रववार सकाळ” : पुणे, मुांबई आत्रण दत्रसण महाराष्र सा्ं थानात कोणत्याही 

दैत्रनकापेसा साप्तात्रहकापेसा जा्त खप. “The Daily and Sunday Sakal Largest Net sale of any 
Marathi Daily or Weekly in Bombay, Poona and Southern Maharashtra.” ही नोंद ‘सकाळ’ची 
प्रर्ती, आत्मत्रवश्वास व यश या सवग दृष्टींनी महत्त्वाची आहे. 

 
पसळेकराांनी दैत्रनक, रत्रववारचा अांक व साप्तात्रहक याांना समाजजीवनात ्वतांि अल््तत्व त्रनमाण 

करून त्रदले. त्यासाठी आवश्यक असणारी ्वायत्तता व त्याच वळेेला अांतर्गत एकवाक्यताही त्रनमाण केली. 
बाह्य पातळीवर पुण्यात ‘सकाळ’ला कोणी प्रचावी ्पधगक रात्रहला नव्हता. प्रारांचकाळातच ‘सकाळ’चा मुख्य 
प्रत्रत्पधी असलेले ‘ज्ञानप्रकाश’ हे वृत्तपि ३१ त्रर्सेंबर १९५० ला बांद झाले. ‘केसरी’ अद्याप दैत्रनक महणनू 
सुरू झाला नव्हता. त्याच वळेी पुण्यातील एकमेव महत्त्वाचे मोठे दैत्रनक अशी काहीशी एक मक्तेदारी 
‘सकाळ’ने त्रनमाण केली. सैहत्रजकच आपफया सां्थेचा रौप्यमहोत्सव र्ॉ. पसळेकराांनी थाटात साजरा 
केला. रौप्यमहोत्सवी वषाचा अांक तीन ्वतांि पुरवण्याांसह काढला. 

 
‘सकाळ’ने खर्तर प्रवासाचा टप्पा पूणग केला. त्याचे एक समाधान जसे मनात होते तसेच 

कृतज्ञताही मनात होती, ती व्यक्त केली पात्रहजे. ही योग्य वळे आहे हे जाणून त्याांनी आपफयाला त्रवत्रवध 
कायांत साथ देण्याऱ्या सहकाऱ्याांची छायात्रचिे छापली आत्रण त्याांच्यात्रवषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. 
‘्वावलां बनाची कथा’ हा ्वतःच्या वाटचालीत्रवषयीचा प्रदीघग लेख प्रथमच त्रलत्रहला. त्याचबरोबर ही एका 
वृत्तपिाच्या जीवनातील घटना असली तरी त्रतची सामात्रजकताही त्याांनी नजरेआर् होऊ त्रदली नाही. 
‘सकाळ’ची रौप्यमहोत्सवी पुरवणी सामात्रजक दृष्टीनेही महत्त्वाची कशी ठरेल याची काळजी घेऊन एक 
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वैत्रशष्ट्यपूणग पुरवणी त्याांनी तयार केली. हा खास अांक लोकाांना परवर्ला पात्रहजे महणून त्याची सकमत 
केवळ आठ आणे ठेवली. पांचवीस वषांतील सामात्रजक घर्ामोर्ींचा आढावा त्याांनी घेतला. 

 
या त्रनत्रमत्ताने महाराष्रातील तीन महत्त्वाचे पिकार – केसरीचे ज. स. उफग  तात्यासाहेब 

करांदीकर; त्रकलो्कर, स्त्री, मनोहरचे सांपादक शांकरराव त्रकलो्कर; बेळर्ाव तसण चारत या 
त्रिसाप्तात्रहकाचे सांपादक बाबुराव ठाकूर अशा त्रतघाांचा सत्कार ‘सकाळ’ने केला. त्याांचा पत्ररचय करून 
देणारे लेख प्रत्रसद्ध केले. त्रवत्रवध त्रवषयाांचे औत्रचत्य ओळखून त्या त्या सेिाांतील जाणकाराांचे लेख या 
पुरवणीत समात्रवष्ट केले. 

 
या बरोबरच पांचवीस वषांत ‘सकाळ’मध्ये प्रत्रसद्ध झालेली त्रनवर्क व्यांर्त्रचिे प्रत्रसद्ध केलेली आहेत. 

१९३२ ते १९५५ या काळात प्रत्रसद्ध झालेली त्रवत्रवध त्रवषयाांवरची मराठी पु्तके कोणती याची सूची प्रत्रसद्ध 
केली. अध्यापन, चाषाशास्त्र, लत्रलत पासून सांदचगकोशापयंत पांधरा त्रवषयाांप्रमाणे त्रवचार्णी करून ही सूची 
त्रदली. या काळातील ्थात्रनक, राष्रीय आत्रण आांतरराष्रीय महत्त्वाच्या घटनाांची त्रवषयवार वर्ीकरण 
करून यादी त्रदली. 

 
या त्रनत्रमत्ताने शालेय पातळीवर ‘त्रनयतकात्रलक ्पधा’ घेण्यात आली. या ्पधेला केवळ पुण्यातूनच 

नाही तर अहमदनर्र, बाशी, सातारा येथूनही प्रत्रतसाद आला होता; यावळेा त्रवद्याथी दशते असलेफया व 
पुढे नामवांत कादांबरीकार महणून र्ाजलेफया रा. रां. बोरारे् याांच्या कथेला ्पधेत प्रथम क्रमाांक त्रमळाला 
होता! 

 
पांचवीस वषांमधे ‘सकाळ’ला सवांर्ीण ल््थर रूप देऊन त्याच्या पुढील प्रवासाची, वाटचालीची व 

त्रवकास, त्रव्ताराची वाट पसळेकराांनी त्रनमाण करून त्रदली. तासाला तीस हजार प्रती छापून, घर्ी घालून, 
दोन रांर्ी छपाई करणारे हाय्पीर् रोटरी मत्रशन तळघरात बसवनू घेतले होते. शांचर अांकाांची थप्पी एकदम 
बाहेर पर्त होती. अशी अद्ययावत छपाई करणारे यांि तेव्हा महाराष्रात फक्त ‘सकाळ’मध्ये होते. 
वृत्तसां्थेकरू्न येणाऱ्या बातमयाांसाठी टेत्रलसप्रटर होते. जा्तीत जा्त छायात्रचिे देण्याची कसोशी होती. 
प्रथम पाचश ेसपयाांचा कॅमेरा घेऊन सुसवात झालेफया छायात्रचि – त्रवचार्ात दहा ते पांधरा त्रमत्रनटाांमध्ये 
फोटोचा ब्लॉक करणारे एक लाख सपये सकमतीचे ्कॅन ए साईजर मत्रशन ‘सकाळ’मध्ये आले. त्यामुळे 
रािीच्या घटनेचे छायात्रचि सकाळी शहर आवृत्तीमध्ये प्रत्रसद्ध करणे सहज शक्य होत असे. ‘सकाळ’मध्ये 
कोणी पाहुणे आले की या मशीनचे प्रात्यत्रसक होत असे. ‘सकाळ’च्या पाच आवृत्त्या प्रत्रसद्ध होऊ लार्फया. 
महाराष्र व बृहन्समहाराष्र त्रमळून दोनश ेएजांटाांचे एक जाळेच उचे रात्रहले. वृत्तपि हे त्रशसणाचे अत्रधक समथग 
साधन आहे व त्या जोरावर त्रकतीतरी मोठ्या समुदायापयंत पोचता येते, हे र्ॉ. पसळेकराांनी अमेत्ररकेतील 
वा्तव्यात ओळखले होते. महणूनच ्वतः चे एक सपयाही चाांर्वल नसताना ्वतःचे पि काढण्याचा 
कष्टाचा, खर्तर मार्ग त्याांनी पत्करला. आपफया कफपनेनुसार ‘सकाळ’ घर्वण्यासाठी चाकोरीबाहेर 
जाऊन ‘सकाळ’ची जोपासना त्रनष्नेे केली. व्यल्क्तत्रनरपेस, व्तुत्रनष् अशा वृत्तपिाचा आत्मा त्याांनी 
‘सकाळ’ला त्रमळवनू त्रदला. 
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५. 
‘सकाळ’ ची र्वाटचाल आणि णर्वस्तार  
 

१ जानेवारी १९३२ ते १ जानेवारी २००० या काळात ‘सकाळ’ने आपली सदुसष्ट वषांची वाटचाल 
पूणग करून एकूणसत्तराव्या वषात पदापगण केले. या प्रदीघग काळात हे दैत्रनक केवळ अल््तत्वात रात्रहलेले 
नसून वृत्तपि ते वृत्तपिसमहू असा त्याचा त्रव्तारही झालेला आहे. प्रारांची चार पानी त्रनघणारा ‘सकाळ’ 
आज सोळा पानी असतो. आठवड्यातून सात त्रदवस जेव्हा रांर्ीत पुरवणी त्रनघते तेव्हा ‘सकाळ’ वीस पानी 
असतो. ‘दैत्रनक सकाळ’च्या पाच आवृत्त्या रोज त्रनघतात. 

 
‘मुांबई सकाळ’चा प्रयत्न एकदा फसला होता; परांतु नांतर १९८० साली ‘कोफहापूर सकाळ’, १९८९ 

साली ‘नात्रशक सकाळ’ आत्रण मार्च्याच वषी महणजे १ जून १९९९ पासून ‘मराठवार्ा सकाळ’ची आवृत्ती 
सुरू झाली आहे. र्ॉ. पसळेकराांच्या मृत्यूनांतर ‘सकाळ’मध्ये झालेफया व्यव्थापकीय बदलाांमुळे 
‘्वराज्य’ची मालकी पसळेकराांच्या कन्सया श्रीमती लीलाताई पसळेकर याांच्याकरे् होती. ‘्वराज्य’ त्याांनी 
्वतांिपणे चालवण्यास घेतला; परांतु त्याचे प्रकाशन नांतर बांद झाले. त्या ‘्वराज्य’च्या जार्ी ‘साप्तात्रहक 
सकाळ’ हे नवीन साप्तात्रहक सप्टेंबर १९८७ मध्ये सुरू झाले. १९९२ मध्ये ‘अथगमांथन’ हे साप्तात्रहक सुरू 
झाले. या सर्ळयाांतून ‘सकाळ’ला आज वृत्तपिसमूहाचे ्वरूप प्राप्त झाले आहे. 

 
पसळेकराांच्या मनातही ‘वृत्तपिसमूह’ हे ‘सकाळ’चे त्रवकत्रसत रूप होतेच. र्ॉ. पसळेकराांच्या 

मृत्यूनांतर काय? असे अशा पत्ररल््थतीत त्रनमाण होणारे प्रश्न उत्तरकाळातील सांपादक, व्यव्थापक याांनी 
त्रनमाण होऊ त्रदलेले नाहीत. र्ॉ. पसळेकराांनी सांचालक मांर्ळ तयार केले होते. शाांताबाई पसळेकर, र्ॉ. 
बानूकोयाजी, जसवांतलाल मटुचाई, कनगल जोशी या व्यव्थापकीय सांचालक मांर्ळाने त्याांच्यानांतर 
आत्मत्रवश्वासाने जबाबदारी ्वीकारली. ‘पढुचे पाऊल पढेुच टाका’ या न्सयायाने ‘सकाळ’ने आपली 
वाटचाल केली.त्याबरोबर त्रवकास आत्रण त्रव्तारही केला. 

 
१९८५ ला ‘सकाळ’च्या व्यव्थापनात मोठे पत्ररवतगन झाले. श्री. प्रतापराव पवार याांनी ‘सकाळ’ची 

मालकी त्रवकत घेतली. मर् पसळेकराांकरे् असणारी मालकी पवार उद्योर्समूहाकरे् रे्ली. श्री. प्रतापराव 
पवार याांचा व्यव्थापन सेिाचा असलेला अनुचव ‘सकाळ’च्या उपयोर्ी पर्ावा महणून पवार समूहाने 
सकाळचे अत्रधकात्रधक शअेसग त्रवकत घेतले. साहत्रजकच व्यव्थापकीय दृष्टीकोनातून ‘सकाळ’ मध्ये नव े
वळण आले तरीही पर्द्यामार्च्या या बदलाांचे पत्ररणाम ‘सकाळ’च्या बाह्य ्वरूपावर झालेले आहेत. 
यासांबांधात अत्रलकरे्च झालेले ल््थत्यांतर ‘पत्ररत्रशष्टा’त नोंदत्रवले आहे. 

 
‘वृत्तपि’ हे सांपादकाचे माध्यम असते. सांपादकीय दृष्टीकोनातून प्रत्येक सांपादक आपफया 

वृत्तपिाला एक त्रवत्रशष्ट व्यल्क्तमत्त्व त्रमळवनू देत असतो. अग्रलेख हा त्याचा कणा असतो. या अरु्सष्ट 
वषांच्या काळात ‘सकाळ’ चे एकूण पाच सांपादक झाले. १९३४ ते १९५२ अशी अठरा वष ेसांपादकपदाची 
जबाबदारी रामचांद्र बळवांत उफग  बाबासाहेब घोरपरे् याांनी साांचाळली. पसळेकराांच्या त्रनधनानांतर श्री. र्. 
मुणरे्कर सांपादक होते. त्याांच्या त्रनधनानांतर श्री. वा. दा. रानरे्, श्री. एस.के. कुलकणी हे काही काळ 
‘सकाळ’चे सांपादक होते. १९८७ ऑक्टोबरपासून श्री. त्रवजय कुवळेकर हे ‘सकाळ’चे सांपादक आहेत. आज 
श्री. कुवळेकर हे केवळ ‘दैत्रनक सकाळ’चे सांपादक नसून ‘सकाळ वृत्तपि समूहा’चे मुख्य सांपादक झाले 
आहेत. 
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र्ॉ. पसळेकराांनांतर श्री. र्. मुणरे्कर आत्रण श्री. त्रवजय कुवळेकर याांनी आपफया सांपादकीय 
चतू्रमकेतून ‘सकाळ’ची यश्वी वाटचाल त्रवकासाच्या त्रदशनेे कायम ठेवली. प्रारांची ‘सकाळ’ चा खप त्रकती 
होता याचे नेमके आकरे् प्राप्त होऊ शकले नाहीत. सुवणगमहोत्सवी ‘सकाळ’ ची त्रवक्री ९२, १०६ होती. 
हीरकमहोत्सवी १ लाख ८० हजार होती. आज ‘सकाळ’ ने त्रवक्रीची त्रवक्रमी नोंद केली आहे. केवळ पुणे 
आवृत्तीच्या अांकाची त्रवक्री सारे्तीनलाख असून सांपूणग राज्य पातळीवर ‘सकाळ’ची त्रवक्री पाच लाखाांच्या 
आसपास आहे. 

 
या दीघग काळात ‘सकाळ’चा जो त्रवकास व त्रव्तार झाला आहे त्याचा वधे घेताना तीन टप्पे ठरवाव े

लार्तात. हे टप्पे सांपादकीय बदलाांना समोर ठेवनू मानलेले आहेत. पत्रहला टप्पा प्रारांच ते पसळेकर 
युर्ाची समाप्ती हा आहे. हा टप्पा साहत्रजकच मोठा आहे. त्यामध्ये दोन चार् आहेत. रौप्यमहोत्सवापयंत 
एक चार् आहे आत्रण रौप्यमहोत्सवा पासून ते पसळेकराांच्या मृत्यपूयंत दुसरा चार् आहे. त्यानांतर जानेवारी 
१९७३ ते फेबु्रवारी १९८५ हा मुणरे्कराांचा काळ सुरू होतो. मुणरे्कराांच्या मृत्यनेू त्याांचा कालखांर् 
अचानकच सांपला. त्यानांतर त्रतसरा टप्पा श्री. त्रवजय कुवळेकराांचा १९८७ ते आजपयंत असा आहे. 
मुणरे्कर ते कुवळेकर या दरमयान ‘सकाळ’ची जबाबदारी वा. दा. रानरे् व श्री. एस. के. कुलकणी याांनी 
साांचाळली होती. पण या दोघाांच्या सांपादनाचा काळ अत्रतशय मयात्रदत होता. त्यामुळे दोन सांपादकीय 
बदलाांमधील ते दुव ेआहेत असे प्रामुख्याने आढावा घेताना वाटते. पसळेकर, मुणरे्कर व आता कुवळेकर 
याांनी ‘सकाळ’ला व्यल्क्तमत्त्व, त्रवत्रशष्ट चेहरा त्रमळवनू त्रदला महणून त्याांच्याांबिलच थोरे् सत्रव्तर त्रववचेन 
केले आहे. 

 
१९५७ साली ‘सकाळ’ने आपला रौप्यमहोत्सव साजरा केला. तेथून ‘सकाळ’चा त्रवशषेतः पसळेकर 

याांच्या कायाचा जो दुसरा टप्पा सुरू होताना त्रदसतो; तो त्याांच्या मतृ्यनेू जानेवारी, १९७३ मध्ये सांपतो. 
१९५७ ते १९७२ ही पुढची पांधरा वषे ‘सकाळ’च्या कायगपद्धतीच्या दृष्टीने, मूलचतू बठैक घर्ण्याच्या दृष्टीने 
महत्त्वाची आहेत. काही परांपरा या काळात सजून ल््थर झालेफया त्रदसतात. कालोत्रचत बाह्य बदल 
्वीकारत त्या आजही ‘सकाळ’मध्ये अल््तत्वात आहेत. त्या दृष्टीने ही पांधरा वष े महत्त्वाची आहेत. या 
टप्प्याच्या अखेरीस ‘सकाळ’च्या चौर्ोत्रलक त्रव्तारालाही सुसवात होताना त्रदसते. 

 
त्रनवर्णुका ही लोकशाहीतील महत्त्वाची घटना; लोकाांमध्ये सजर्ता त्रनमाण केली पात्रहजे, 

राजकीय पत्ररल््थतीचे व उमेदवाराांचे सु्पष्ट त्रचि वाचकाांसमोर वृत्तपिाने ठेवले पात्रहजे, तसेच 
उमेदवाराांचा पत्ररचय करून देताना योग्य नेता त्रनवर्ण्यास जनतेस मदत केली पात्रहजे अशी 
लोकत्रशसकाची जबाबदारी वृत्तपिाने घेतली पात्रहजे आत्रण हीही चतू्रमका त्रनवर्णुकीच्या सांदचात 
पसळेकराांनी घेतली होती. ‘सकाळ’ पुर्कृत उमेदवार जाहीर करून ‘सकाळ’ जणू एक पॅनेलच तयार 
करीत होते. त्रनवर्णुकीच्या कालावधीत त्रनवर्णूक वातापिाांना त्रमळणारा पुढावा, प्राधान्सय, त्रवशषे 
पत्ररश्रमाांतून वाचकाांना अत्रधकात्रधक व्यापक पातळीवर देशातील ल््थतीची कफपना आणून देणे, ही 
कायगपद्धती ‘सकाळ’मध्ये आजही अत्रधक व्यापकत्वाने आहे. १९८९, १९९१, १९९६ व १९९८ आत्रण १९९९ 
च्या त्रनवर्णुकाांच्यावळेी ‘सकाळ’ने जे काम केले आहे ते वाचकाांना केवळ ्थात्रनक पातळीवरच नव्हे तर 
राष्रीय पातळीवरील ल््थतीची जाणीव देणारे आहे. 

 
त्रवज्ञानाची झपाट्याने होणारी प्रर्ती त्रवचारात घेऊन त्या सेिातील घटनाांचा मार्ोवा अभ्यासपूणग 

पद्धतीने घेतला पात्रहजे, त्या घटनाांना प्राधान्सय देऊन अत्रधकात्रधक मात्रहती देण्याची कसोशी ठेवली पात्रहजे, 
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अशी आणखी एक त्रदशाच पसळेकराांनी ‘सकाळ’ला त्रदली होती. जर्ात घर्णाऱ्या वैज्ञात्रनक घटनाांच्या 
सांदचात चारताची ल््थती कशी आहे, चारताला यासाठी कोणते धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे, 
याचे परखर् त्रवश्लेषण त्याांनी केले आहे. आांतरराष्रीय पातळीवर घर्णारी एखादी महत्त्वाची घटना 
मध्यवती ठेवनू अनेक त्रदशाांनी त्याांचा वधे घेणे, त्याच्या सवग बाजू तपासणे, तसेच त्या घटनेने घर्णाऱ्या 
पत्ररणामाांचीही अशीच त्रवत्रवध बाजूांनी मीमाांसा करीत राहणे ही पद्धती पसळेकराांनी ‘सकाळ’मध्ये प्रयत्नपूवगक 
घालून त्रदली. सवांर्ीण वृत्तातून घटनेचा वधे घेत असतानाच अग्रलेखातून त्याची वैचात्ररक तपासणी करून 
त्यात्रवषयी रोखठोक मत व्यक्त करणे हा सांपादकीय पायांर्ा त्याांनी घालून त्रदला होता. आजही हे काम 
चालू आहे. 

 
समाजजीवनाच्या सवांर्ाांना ्पशग करण्याचे व सामान्सयाांपयंत पोचण्याचे पसळेकराांचे ध्येय होते. 

त्यामुळे सवगसामान्सय माणसाच्या जर्ण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सवग र्ोष्टींना वृत्तपिाच्या कसेत त्याांनी 
आणले. ्थात्रनक कायगक्रमाांबरोबर आकाशवाणीचे कायगक्रमही त्या मध्ये आपोआप आले. त्या पाठोपाठ 
दूरदशगन, आज बहुवात्रहन्सयाांचे कायगक्रमही प्रत्रसद्ध होतात. त्रनवदेने येतात. बाजारचाव, मांर्ई, शअेर बाजार 
या अांर्ाांनी वृत्तपिाची जी व्यवहाराशी सांबांत्रधत बाजू त्याांनी त्रनमाण केली ती काळाबरोबर त्रवकत्रसत होत 
जाताना आज त्रदसते. 

 
त्याच बरोबर नव े त्रचिपट, नाटक, क्रीर्ासेि याांत्रवषयी असणारे औत्सुक्य पूणग करण्याचे धोरण 

तयार करताना वृत्तपिाांना एक साप्तात्रहक कायगक्रम पसळेकराांनी आखून त्रदला. आजही सोमवार ते 
शत्रनवार रोज एक त्रवषय वृत्तपिात प्राधान्सयाने येतो. ही जी ‘साप्तात्रहकी’ त्याांनी ‘सकाळ’मध्ये त्रनमाण केली 
ती केवळ ‘सकाळ’पुरती मयात्रदत न राहता सवगच मराठी वृत्तपिाांनी ्वीकारलेली त्रदसते. वार व त्रवषय 
याांमध्ये बदल असेल, परांतु ही साप्तात्रहकी चौकट त्याांनी घालून त्रदली आहे, ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे 
वृत्तपिाला एक ल््थर रूप प्राप्त होते. 

 
केवळ बातमी, बातमीपि यामध्ये एखादी घटना सवाथाने ्पष्ट करणे पुरेसे होणार नसेल सकवा ती 

घटना अनेक कारणाांनी महत्त्वाची असेल तर त्या त्रनत्रमत्ताने खास पुरवणी प्रत्रसद्ध करणे ही प्रथा पूवी सुरू 
झाली होती. ही पुरवणी काढण्याची परांपरा आजच्या ‘सकाळ’ने जोपासलेली आहे. त्या घटनेपुरतेच नव्हे 
तर एखाद्या घटनेची आठवण ताजी करण्यासाठीही पुरवणी काढलेली त्रदसते. याचे उत्तम उदाहरण महणजे 
१९६५ चे ‘चारत व पात्रक्तान युद्ध’. या घटनेला पांचवीस वष ेझाली तेव्हा ‘सकाळ’ ने खास पुरवणी प्रत्रसद्ध 
केली. या काळातील हात्रजपीर सखर्ीचा त्रवजय, अब्दुल हमीदचा पराक्रम, पांजाबी जनतेने, त्रस्त्रयाांनी, 
मुलाांनी त्रदलेली उत्तम साथ, राष्रीय ऐक्याचे आलेले अनुचव याांचे सुखदुःख त्रमत्रश्रत ्मरण या पुरवणीने 
करून त्रदले. 

 
रौप्यमहोत्सवानाांतर पुण्याच्या साा्ं कृत्रतक जीवनात ‘सकाळ’चे एक महत्त्वाचे ्थान त्रनमाण झाले. 

नार्री सांघटनेच्या त्रनर्ममतीने समाांतर त्रवधायक कायाचीही जोर् त्याांनी वृत्तपिाच्या कायाला त्रदलेली आहे. 
नार्री सांघटनेची कायगपद्धती समाजात्रचमुख करताना पसळेकराांनी र्रीब मुलाांच्या त्रशसणाच्या दृष्टीने 
कोपोरेशनने ्वतःच्या शाळा सुरू कराव्यात यात्रवषयी आग्रह धरला. अध्या फीमध्ये र्त्ररबाांना त्रशसण 
उपलब्ध करून द्याव ेहा मार्ग सुचवला. पढुाकार घेऊन ‘सकाळ’च्या जवळच ‘नानावार्ा’ ही शाळा सुरू 
केली. आज पुण्यात महानर्रपात्रलकेच्या अनेक शाळा आहेत. परांतु त्याांचे हे शसैत्रणक कायग पुढील 
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त्रवकासाची त्रदशा दाखत्रवणारे होते. ‘नानावार्ा’ या माध्यत्रमक शाळेचे नाव आज ‘नानासाहेब पसळेकर 
त्रवद्यालय’ आहे. हे त्याांच्या साा्ं कृत्रतक कायाचे ्मारकच महणता येईल. 

 
‘सकाळ’च्या वाटचालीच्या या काळात पुणे वृत्तपिसृष्टीत काही बदल झाले. १९६२ मध्ये केसरी हे 

दैत्रनक झाले. ‘दैत्रनक केसरी’ची जात्रहरात ३० सप्टेंबर १९६२ रोजी ‘सकाळ’ने प्रत्रसद्ध केली होती. 
‘सकाळ’ला तीस वष े झाफयानांतर साप्तात्रहक ‘केसरी’ दैत्रनक महणून सुरू झाला. ही बातमी देताना 
लोकमान्सय त्रटळकाांचे छायात्रचि प्रत्रसद्ध करून त्या जोर्ीला ‘केसरी’मधील सवग बदल ‘सकाळ’ने नोंदवले 
आहेत. ‘सकाळ’ची जात्रहरात न. त्रच. केळकराांनी ‘केसरी’त प्रत्रसद्ध केली होती. या सहकायाचे मोल मनात 
ठेवनू पसळेकराांनी ‘केसरी’ची जात्रहरात प्रत्रसद्ध केली आत्रण आपला प्रत्रत्पधी महणून त्याकरे् कधीही 
बत्रघतले नाही. 
 

पुण्यात १९५७ साली ‘तसणचारत’ हे वृत्तपि सुरू झाले. श्री. र्. त्रव. केतकर याांच्या 
सांपादकत्वाखालील या पिावर राष्रीय ्वयांसेवक सांघ सकवा जनसांघ आत्रण नांतरच्या चारतीय जनता पस 
याांच्या त्रवचारसरणीची छाप वाचकाला जाणवण्याइतकी ्पष्ट होती. पुण्यात ‘प्रचात’ सुरू करण्याचा प्रयत्न 
पाांरु्रांर् चार्वत याांनी १९३७ मध्येच केला होता. परांतु पुढे ते बांद पर्ले. त्यानांतर ‘प्रचात’ श्री. वालचांद 
कोठारी याांच्याकरे् रे्ले. 

 
अशा पद्धतीने ‘सकाळ’, ‘केसरी’, ‘तसणचारत’ आत्रण ‘प्रचात’ ही चार महत्त्वाची वृत्तपिे दैत्रनक 

्वरूपात पुण्यात प्रत्रसद्ध होत होती. ‘सकाळ’ने त्रनमाण करून ल््थर केलेला मराठी वृत्तपिाचा चेहरामोहरा 
या वृत्तपिाांनीही हळूहळू ्वीकारलेला त्रदसतो.  

 
र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांच्या मृत्यूनांतर ‘सकाळ’च्या वाटचालीत मोठा फरक पर्णारच होता. 

याचे मुख्य कारण महणजे त्याांच्या काळात ते मुख्य व एकमेव सूिधार होते. ‘सकाळ’साठी त्याांनी 
व्यव्थापक प्रारांचापासून नेमला, त्यानांतर सांचालक मांर्ळ त्रनयुक्त केले, तरीही त्याांच्या त्रनयांिणाखालीच 
सवग व्यवहार अांत्रतमतः होत होते. ते सवेसवा असेच होते. ‘पसळेकराांचा सकाळ’ अशी ‘सकाळ’ची ओळख 
होती. 

 
या सर्ळया पसाऱ्याचे त्याांच्या पिात काय होणार? असा प्रश्न त्याांच्या मृत्यूनांतर ‘सकाळ’च्या 

त्रनत्रमत्ताने जनमानसात त्रनमाण झाला. आचायग अत्र्याांच्या मृत्यूनांतर अत्र्याांनी सुरू केलेफया ‘मराठा’ या 
दैत्रनकाची जी पर्झर् झाली त्याचे उदाहरण तसे ताजेच आहे. ‘सकाळ’चीही तीच र्त होणार असे 
‘सकाळ’त्रवषयी पसळेकराांच्या ककग रोर्ाच्या आजारपणात आत्रण मतृ्यूनांतर बोलले जात होते. पण या सवग 
शांकाकुशांकाांचा उठलेला धुरळा लवकरच खाली बसला. ‘सकाळ’ ची वाटचाल कोणताही व्यत्यय न येता 
सुरळीत पुढे चालू झाली. ‘सकाळ’ च्या बाह्यरूपात सकवा अांतर्गत व्यव्थेत कोणतीच खळबळ, वादळ, 
ताणतणाव त्रनमाण न होता ‘सकाळ’ वाचकाांना चेटत रात्रहला. त्यामुळे ‘सकाळ’ चे सांपादन व व्यव्थापन 
याांमध्ये जी नवी घर्ी ल््थरावत होती, त्रतचा ्वीकारही वाचकाांकरू्न कोणतीही खळखळ न करता झाला. 

 
या सुरळीत आत्रण सुखरूप रीतीने होणाऱ्या बदलाांच्यामारे् पसळेकर याांनी जे पूवगत्रनयोजन केले 

होते ते फार महत्त्वाचे आहे. श्री. र्. मुणरे्कर व एस. के. कुलकणी ही ‘सांपादकियी’ त्याांनी ‘सकाळ’ची 
जबाबदारी समथगपणे पेलू शकतील या दृष्टीने घर्वलेली होती. त्यामुळेच आपफया माघारी ‘सकाळ’चे काय 



अनुक्रमणिका 
 

 

होणार? हा प्रश्न त्याांना कधी अ्व्थ करीत नव्हता. मृत्यूपूवी पसळेकर साधारण दोन वष ेककग रोर्ाने 
ग्र्त होते. उपचाराथग ते अमेत्ररकेत रे्ले होते. बरेच मत्रहने ‘सकाळ’च्या दैनांत्रदन व्यव्थापनापासून काहीसे 
दूरही होते. त्या काळात सांचालक मांर्ळ आत्रण मुणरे्कर व एस. के. कुलकणी या जोर्ीने ‘सकाळ’च्या 
सांपादनाची धुरा यश्वी रीतीने साांचाळून दाखत्रवली होती. त्यामुळे आपण आपले सवग्व ओतून उचा 
केलेला पसारा आपफयानांतरही असाच साांचाळला जाईल याबाबत पुष्कळच खािी पसळेकराांना वाटली 
असावी. 

 
पसळेकराांच्या मृत्यूनांतर लरे्चच श्री. र्. मुणरे्कर याांनी ९ जानेवारी १९७३ रोजी कायगकारी 

सांपादक महणून ‘सकाळ’च्या सांपादनाची जबाबदारी ्वीकारली. 
 
श्री. र्. मुणरे्कर याांना या काळात उत्तम सहकायाची जोर् देणारे ‘सकाळ’चे वृत्तसांपादक एस. के. 

कुलकणी याांचा सहचार् महत्त्वाचा आहे. हा काहीसा या दोघाांच्या सांयुक्त कायाचा काळ आहे असेही 
महणता येईल. सांपादकीय दृष्टीने ही जोर्ी जशी पुढे सरसावली तशीच सांचालक मांर्ळावर असलेली 
पसळेकराांची ्नेही जसवांतलाल मटुचाई, कनगल त्रव. वा. जोशी, श्रीमती शाांताबाई पसळेकर, १९५५ पासून 
‘सकाळ’च्या व्यव्थापनात मोठे कायग करणाऱ्या र्ॉ. बानूबाई कोयाजी हीही मांर्ळी व्यव्थापनासाठी पढेु 
झाली. हे सारे पर्द्यामारे् घर्ले. ‘सकाळ’च्या बाह्य पर्द्यावर एकच बदल होता तो महणजे सांपादक महणनू 
श्री. र्. मुणरे्कर याांचे नाव त्रदसू लार्ले. पसळेकराांनी ‘सकाळ’च्या रूपाने एक त्रवश्वासाहगता प्राप्त करून 
घेतली होती, त्याचे नैत्रतक बांधन त्याांच्यावर होते. ही मांर्ळी काय त्रदव ेलावणार आहेत या त्रवषयी बाहेरच्या 
वातावरणात काहीसे कुल्त्सत प्रश्न प्रत्यस अप्रत्यस रीतीने बोलून दाखवले जात होते. अशा पत्ररल््थतीत 
जुन्सया छापातून ‘सकाळ’ प्रत्रसद्ध करण्यात जर सांपादक आत्रण व्यव्थापक याांनी धन्सयता मानली असती तर 
‘सकाळ’केवळ त्रटकून रात्रहला असता, वाढला नसता. माि परांपरा आत्रण नवता अशी साखळी रु्ांफत 
‘सकाळ’ पुढे त्रवकत्रसत होत रात्रहला. 

 
१८ त्रर्सेंबर १९२३ रोजी रत्नात्रर्रीत जन्समलेफया श्री. र्. मुणरे्कर याांचे शालेय त्रशसण पुण्यात 

नूतन मराठी त्रवद्यालयामध्ये झाले. पुढे मुांबई त्रवद्यापीठातून वात्रणज्य शाखेची पदवी घेऊन नार्पूरला त्याांनी 
वृत्तत्रवदे्यचे त्रशसण घेतले. वृत्तत्रवदे्यच्या पदवी-परीसेत त्याांनी प्रथम वर्ात प्रथम क्रमाांक त्रमळवनू सुवणगपदक 
त्रमळवले. १९४७ साली ते ‘सकाळ’मध्ये उपसांपादक महणून सजू झाले. उपसांपादक ते सांपादक, सांचालक 
मांर्ळाचे सचासद या पदापयंतचा प्रवास त्याांनी ्वकतृगत्वावर केला. 

 
मुणरे्कर वात्रणज्य शाखेचे पदवीधर असले तरी त्याांना पिकारीतेच्या सेिाचे आकषगण होते. या 

सेिात आत्रण त्यातही सांपादकीय त्रवचार्ात काम करण्याची त्याांना मनोमन ओढ होती. या अांतःपे्ररणेनेच 
त्याांनी पिकात्ररता हे आपले कायगसेि त्रनवर्ले होते. त्याांच्या या आत्मपे्ररणेचा प्रत्यय सांपादक व मालक 
पसळेकराांना त्याांनी नोकरीसाठी मुलाखत घेतली तेव्हाच आला होता. “वात्रणज्य शाखेचे पदवीधर आहात 
महणून त्रहशबे त्रवचार्ात काम कराल का?” असा प्रश्न त्याांना पसळेकराांनी त्रवचारला होता. त्यावर 
मुणरे्कराांनी उत्तर त्रदले. “सांपादक त्रवचार्ात काम करण्याची आवर् आहे. त्यासाठी अजग केला आहे.” 
तेव्हा तेच काम करण्याची त्याांची इच्छा लसात घेऊन त्याच वळेी या तसणाला केवळ अथाजनासाठी नोकरी 
करण्यात रस नाही हे पसळेकराांनी ओळखले होते. सांपादक खात्यात काम करणाऱ्या माणसाला सतत 
वाचन आत्रण जनसांपकग  ठेवावा लार्तो ही सूचना देताना पसळेकराांनी पढेु महटले की, “हे तुमहाला जमले 
तर एक त्रदवस तुमही माझ्या खुचीत बसाल.” 
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पसळेकराांचे हे शब्द पुढे खरे ठरले. बँक त्रकवा कुठलीही कां पनी या त्रठकाणी नोकरी त्रमळणे सहज 

शक्य असताना मुणरे्कराांनी पिकात्ररतेचे सेि पसांत केले. आपफया कतृगत्वाचा ठसा त्याांनी ‘सकाळ’वर 
त्रनत्रित उमटवला. 

 
त्रवत्रवध त्रवषयाांवरचे सखोल चौफेर वाचन, समतोल लेखन, शाांत, सांयमी, ्वचाव हे त्याांचे त्रवशषे 

होते. ‘सकाळ’ बरोबर अन्सय मराठी, इांग्रजी वृत्तपिाांतूनही त्याांनी त्रवपुल लेखन केले. इकॉनॉत्रमक्स टाईमस, 
सहदु्थान टाईमस, ्टेटसमन ही इांग्रजी दैत्रनके तसेच अमृत, त्रकलो्कर, जीवनज्योती या मात्रसकाांमधूनही 
त्याांनी जार्त्रतक घर्ामोर्ींचा आढावा घेतलेला आहे. 

 
पसळेकराांच्या मृत्यूनांतर ते दीर् वषग कायगकारी सांपादक होते. १९७४ साली सांपादक झाले आत्रण 

१९७९ मध्ये सकाळ पेपसग प्रा. त्रल.च्या सांचालक मांर्ळाचे सद्य झाले. ‘सकाळ’च्या सांपादनाव्यत्रतत्ररक्त 
पिकात्ररतेच्या सेिातही त्याांनी अन्सय कामे केली. पुणे त्रवद्यापीठाच्या वृत्तपित्रवद्या अभ्यासक्रमात अत्रतथी 
प्राध्यापक महणून ते सहचार्ी झाले. एत्रर्टर त्रर्फर्चे तसेच पे्रस क्लबचे ते अध्यस होते. कुलदीप नय्यर 
याांच्या अध्यसतेखाली ्थापन झालेफया ‘वृत्तत्रवद्या चौकशी सत्रमती’चे ते सद्य होते. सांपादकाने हल््तदांती 
मनोऱ्यात बसून उपयोर् नाही, ही त्याांची चतू्रमका होती. वृत्तपिातील सांपादक त्रवचार् हा एक सांघ आहे, 
साांत्रघक चावनेने कायग करणे आवश्यक आहे आत्रण तसे साांत्रघक कायग केले तरच वृत्तपि यश्वी होते, यावर 
त्याांचा त्रवश्वास होता आत्रण ही सांघचावना त्याांनी आपफया सहकारी सांपादकाांच्या मनातही सजवली. 
‘सकाळ’चा मूळ र्ाचा न बदलता नव्या प्रवाहाचे ्वार्त करीत त्याांनी ‘सकाळ’ची जबाबदारी साांचाळली. 
तथात्रप, ९ फेबु्रवारी १९८५ रोजी त्याांचा आकल््मक मतृ्यू झाला. त्याांना श्रद्धाांजली वाहताना श्री. अनांतराव 
पाटील याांनी त्याांना ‘सव्यसाची उदारमतवादी पिकार’ महटले; तर ‘सकाळचा सांघनायक’ असे श्री. वा. 
दा. रानरे् याांनी त्याांचे वणगन केले आहे. 

 
पुण्यात ‘सकाळ’च्या बाहेरील वृत्तपिसेिात पिकात्ररतेच्या दृष्टीने, व्यवसायाच्या दृष्टीने 

पत्ररल््थतीत खूपच फरक पर्ला होता. व्यावसात्रयक ्पधा त्रनमाण झाली होती. ‘सकाळ’च्या 
रौप्यमहोत्सवाच्या वळेेला ‘सकाळ’चा कोणी प्रचावी ्पधगक नव्हता. पण ती पत्ररल््थती पुढे रात्रहली नव्हती. 
दहा वषात दै. केसरी सळला होता. यशवांतराव चव्हाण याांच्या पे्ररणेने काँगे्रसच पि महणनू ‘त्रवशाल 
सह्याद्री’ सुरू झाला होता. अनांतराव पाटील आत्रण अन्सय काही व्यक्ती ‘सकाळ’मधून सह्याद्रीकरे् वळला. 
‘तसण चारत’ याांच्या अल््तत्वामुळे पुण्यातच व्यावसात्रयक ्पधा त्रनमाण झाली. वाचकवर्ग पाांर्ला रे्ला. 

 
त्रचिपटाांच्या मोठ्या जात्रहराती प्रत्रसद्ध करायच्या नाहीत या ‘सकाळ’च्या धोरणाने त्रचिपट 

जात्रहरातींचे प्रमाण कमी झाले. ‘केसरी’त्रचिपटाच्या मोठ्या जात्रहरातींना प्रत्रसद्धी देत असफयाने 
त्रचिपटपे्रमी वाचकवर्ग ‘केसरी’करे् वळला. पत्ररणामी ‘सकाळ’ची त्रवक्री काही प्रमाणात खाली आली. 
वृत्तपिाांचे सांपादन, व्यव्थापन आत्रण आधुत्रनक तांिाच्या साहाय्याने उत्कृष्ट त्रनर्ममती याां मध्ये सुसूिता 
ठेवली, त्रवकासाचे सातत्य ठेवले तर हा त्रकफायतशीर व्यवसाय आहे या सूिानुसार ‘सकाळ’ने पुढील 
काळात त्रवकासाचा, त्रव्ताराचा टप्पा र्ाठला. 

 
पण या त्रववत्रसत टप्प्यापयंत येऊन पोचफयानांतर दुसरी जबाबदारी सुरू झाली. कोणत्याही 

वैचात्ररक दृष्टीकोनातून आखलेफया कायगपद्धतीची एक चौकट नेहमीच ्वीकारावी लार्ते. तत्कालीन 
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पत्ररल््थतीत अथगपूणग आत्रण योग्य वाटणाऱ्या या चौकटीला काही काळाने नवीन ्वरूपात सपाांतत्ररत 
करणेही आवश्यक ठरते; याचे कारण बाह्य वातावरणातील समाजजीवनही काळाबरोबर बदलत असते. 
सतत बदलत पुढे जात राहणे समाजजीवनाचा ्थात्रयचाव असतो. त्याच्याशी एक प्रकारचे सांवादी रूप 
ठेवणे वृत्तपिाांसाठी अत्यावश्यक असते. त्रवकत्रसत होणाऱ्या, त्रवकसनशील आत्रण त्रवकासी अशा तीनही 
्तराांची चकू ही सतत वाढती असते. या वाढत्या चकेुला प्रत्रतसाद देत पुरे पर्त राहणे हा वृत्तपिाचा धमगच 
असतो. त्यामुळे ्वीकृत चौकटीला ताठर रूप येऊन त्याच्या सीमा कर्क होण्यापूवीच मूळ र्ाचा कायम 
ठेवनू बदलत्या काळानुसार बाह्य पत्ररवषे बदलत राहणे ही अव्था कोणत्याही वृत्तपिाच्या वाटचालीत 
अत्रतशय महत्त्वाची असते. वृत्तपिाच्या रूपामध्ये येणारे ्थैयग/र्ोठलेपण हे त्याच्या वाटचालीत त्याचा वरे् 
कमी करणारे असू शकते. 

 
बाह्य पत्ररवषेात्रवषयी नवीन कफपना मनात ठेवनू मुणरे्कराांनी ‘सकाळ’चे रूप बदलून काही 

त्रवकत्रसत टप्प्यावर नेण्याचे ठरवले. हळूहळू ‘सकाळ’चे दीघगकाळ असणारे त्रचि पालटण्यास त्याांनी 
सुसवात केली. या त्रठकाणी मुणरे्कर आदींनी कोणतेही बदल धक्कातांिाने आणले नाहीत. याचे कारण 
जनमानसात ‘सकाळ’ची एक प्रत्रतमा त्रनमाण झालेली होती. या पत्ररत्रचत प्रत्रतमेत एकदम झालेला बदल 
कदात्रचत ्वीकारलाही रे्ला नसता. तसेच कोणत्या ्वरूपाचा मजकूर त्रकती प्रमाणात लोकत्रप्रय आहे 
याचा त्याांना नेमका अांदाज येत नव्हता. 

 
मुणरे्कराांनी ‘नवतरांर्’ चे वसांत साळुांके याांच्याशी बोलणी करून पनु्सहा त्रचिपटाांच्या जात्रहराती 

आणफया. केवळ त्रचिपटाांच्या जात्रहराती नाहीत महणून ‘सकाळ’पासून दूर जाणारा वाचकवर्ग त्याांनी खेचनू 
आणला. दरमयान काही काळ कार्द टांचाई त्रनमाण झाली; त्यामुळे त्रवतरणाचे सेि कमी करायचे की 
पृष्सांख्या कमी करायची हा मोठा प्रश्न त्रनमाण झाला तेव्हा त्रवतरण मयात्रदत करण्यापेसा पाने कमी केली 
तरी चालतील परांतु त्रवतरणाचे जाळे कायम राखले पात्रहजे असा अचूक त्रनणगय त्याांनी घेतला होता. हे 
बदल हळूहळू १९७७ पयंत होत होते. १९७६ मध्ये श्री. एस. के. कुलकणी हे प्रत्रशसणासाठी इांग्लांर्ला 
जाऊन आले. ‘त्रर्झाईन ऑफ न्सयूज पेपर’चे नव ेतांि ते त्रशकले होते. त्यानांतर ‘सकाळ’चा लेआऊट त्याांनी 
बदलला. काही नवीन सदरे समात्रवष्ट केली. सांपादकीयाच्या शजेारी दैनांत्रदन घटनाांचा वधे घेणारा वैचात्ररक 
लेख प्रत्रसद्ध करण्यास सुसवात केली. ही पद्धत आजही कायम आहे. ‘मुल््लम मनाचा कानोसा’ सारखे 
नवीन जार्रणाचा वधे घेणारे लेख त्रदसतात. काही त्रनवर्क कायगक्रमाांची खास प्रत्रसद्धी करणारे साप्तात्रहक 
सदर सुरू केले. ‘चुकव ूनये असे काही!’ या अत्रनल टाकळकर आत्रण प्रचाकर खोले याांच्या खुमासदार 
शलैीतील सदराला लवकरच लोकत्रप्रयता त्रमळाली. दैनांत्रदन घर्ामोर्ींवर चाष्य करणारे चौकटीतील 
व्यांर्त्रचि ‘काय साांर्ता’ हे पत्रहफया पानावर प्रत्रसद्ध करण्यास सुसवात केली. ही दोन्सही सदरे आजही 
‘सकाळ’मध्ये आहेत. वाचक लेखकाांसाठी ‘उषःपान’ हे सदर काही त्रदवस प्रत्रसद्ध होत होते. ‘सकाळ’चे 
पूवीचे रूप पालटण्याचे असे काही ठळक प्रयत्न नांतरच्या काळात केले जाऊ लार्ले. 

 
दैत्रनकापेसाही ‘रत्रववार सकाळ’चे रूप या काळात अत्रधक बदलले. पूवीचा ‘रत्रववार सकाळ’ त्रवत्रवध 

सदराांनी र्जबजलेला होता. ती सवग सदरे एक एक करीत त्रनरोप घेत रे्ली. रत्रववार पुरवणीप्रमाणे ‘रत्रववार 
सकाळ’ ने लेखप्रधान रूप घेतले. 

 
जुनी सदरे काही प्रमाणात नव्या रूपात येतानाही त्रदसतात. सांसार, वत्रनता त्रवश्व, मानत्रसक 

आरोग्याचे महत्त्व लसात घेऊन त्याांत्रवषयी लेख, तसण लेखकाांचे लेखन, बालवाङ्मयामध्ये आलेफया 
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नवीन पु् तकाांची मात्रहती अशीही काही सदरे असली तरी मुणरे्काराांचा चर त्रवत्रवध त्रवषयाांवरच्या लेखाांकरे् 
अत्रधक होता. त्यासाठी मान्सयवर लेखकाांचा सहचार् त्याांनी त्रमळवला. समाजजीवनाची त्रवत्रवध अांरे्, त्यातून 
त्रनमाण होणारे प्रश्न याांत्रवषयीचे ज्ञान वाचकाांना द्याव,े वा्तवाचे चान त्रनमाण कराव ेयाांबाबत मुणरे्कराांनी 
अत्रधक प्रयत्न केला. रत्रववारच्या अांकात पान क्र. एक वरील बातमया, पान क्र. चार वरचे सांपादकीय व 
शवेटच्या पानावरचे क्रीर्ावृत्त सोर्फयास मधली पाने पूणगपणे साप्तात्रहक ्वरूपाची असत. 

 
कोणतीही अत्रचत्रनवशेी चूत्रमका न ठेवता धीमेपणाने त्याांनी ‘सकाळ’मध्ये हे बदल घर्वनू आणले. 

‘कॉलेजत्रवश्व’सारख्या सदराांमधून तसण त्रपढीशी सांवाद करण्याचा प्रयत्न केला.त्रजफहावार पूणगवळे 
बातमीदार नेमले. ‘सकाळ’मध्ये साचेबांदपणा येणार नाही याची काळजी घेतली. अग्रलेखात सामावता न 
येणाऱ्या अन्सय त्रवषयाांचा अांतचाव होईल अशी लेखाांची सदरे त्याांनी सुरू केली. ‘धारे्दोरे’, ‘मुल््लम मनाचा 
कानोसा’, ‘र्ावाकर्ची हवा’ अशा लेखमाला ‘सकाळ’ची मात्रहतीची कसा त्रव्तृत करीत होत्या. काही 
महत्त्वपूणग त्रवषयाांची मौत्रलकता ओळखून त्याांना त्रवशषे प्रत्रसद्धी देणे ही ‘सकाळ’ची परांपरा त्याांनी पढेु चालू 
ठेवली. पुणे त्रवद्यापीठाच्या त्रवज्ञानशाखेचे र्ीन, कायगकात्ररणी सद्य र्ॉ. एम. आर. त्रचरे् याांनी अमेत्ररकेत 
जाऊन आफयानांतर ‘पुणे त्रवद्यापीठ जार्त्रतक प्रत्रतष्ा त्रमळव ू शकेल काय?’ या त्रवषयावर त्रलत्रहलेली 
सत्रव्तर लेखमाला ‘सकाळ’ मधून प्रत्रसद्ध झाली. सात्रहत्यसेिातील व्यासांर्ी लोकाांच्या मुलाखती प्रत्रसद्ध 
होत होत्या. राजकीय, सामात्रजक त्रवषयाांवर मुणरे्कर ्वतः अनेक लेख त्रलहीत असत. एस. के. कुलकणी 
याांनीही या काळात त्रवपलु लेखन केले. अग्रलेखाांच्या सांदचात साधार मात्रहती देणे, व्तुत्रनष् त्रववचेन 
असणे, त्रनःपसपातीपणा व समतोल अशी काही मुणरे्कराांची वैत्रशष्टे्य होती. त्रवषयाच्या सवग बाजूांनी त्रववचेन 
करून त्याांचे ्वरूप यथायोग्य ्पष्ट करण्यावर चर होता. वाचकाांशी सांवाद साधण्याकरे् त्याांचा कल होता. 
्थात्रनक, प्राांतीय, राष्रीय, आांतरराष्रीय अशा त्रवत्रवध त्रवषयाांवर त्याांनी अग्रलेख त्रलत्रहले. एखाद्या 
त्रवषयावर ते तातर्ीने अग्रलेख त्रलहीत असत. अांदाजपिकावर त्वत्ररत अग्रलेख त्रलत्रहण्याची प्रथा त्याांनीच 
त्रनमाण केली. त्रक्रकेट समालोचन ऐकून त्याचाही अग्रलेखात समावशे होत असे. आपफया लेखनात सांयम व 
त्रववके त्याांनी साांचाळला होता. उदा. इांत्रदरा र्ाांधींचा पराचव होऊन जनता सरकारचे राज्य सुरू झाले तेव्हा 
इतर वृत्तपिाांप्रमाणे ‘सकाळ’ इांत्रदरा र्ाांधी त्रवरोधी लाटेत वाहवत रे्ला नाही. नव्या सरकारला ्पष्टपणे 
त्याांनी काही सूचना त्रदफया; तसेच इांत्रदरा र्ाांधी याांच्या कतृगत्वाचे व्तुत्रनष् मूफयमापन करणारे तीन अग्रलेख 
त्याांनी त्रलत्रहले. 

 
तसण होतकरू सहसांपादकाांनाही अग्रलेख त्रलत्रहण्यास ते प्रोत्साहन देत. वृत्तपि ्वातांत्र्याचा ते 

त्रहरीरीने पुर्कार करीत;महणूनच २६ जून १९७५ ला इांत्रदरा र्ाांधींनी आणीबाणी जाहीर केफयानांतर त्याांचा 
त्रनषेध महणून २७ तारखेला त्याांनी सांपादकीय त्रदले नव्हते. ‘सकाळ’च्या इत्रतहासात ‘सांपादकीय’ जार्ा 
केवळ दोन त्रदवस मोकळी त्रदसते – एक महणजे खुि पसळेकराांच्या त्रनधनानांतर आत्रण दुसरा महणजे 
आणीबाणीचा त्रनषेध करण्यासाठी. 

 
मुणरे्कर सांपादक असताना ‘सकाळ’ने आपला सुवणगमहोत्सव साजरा केला. त्यावळेी ‘सकाळ’ची 

त्रवक्री ९२१०६ एवढी होती. 
 
१ जानेवारी १९८२ चा ‘सकाळ’चा अांक महणजे सुवणगमहोत्सावी खास अांक. हा ‘सकाळ’ ची पन सास 

वषांची वाटचाल ्पष्ट करणारा असणार हे ्पष्टच होते. अनेक अर्चणी, सांकटे यावर मात करीत. 
‘सकाळ’ने पन सास वषांची यश्वी वाटचाल पूणग केली. त्यामुळे ‘सकाळ’च्या वाटचालीला, त्यातही 
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प्रारांचीच्या खर्तर काळातील कष्टाांना, आठवणींना उजाळा त्रमळेल असे त्रवत्रवध लेख या अांकासाठी 
मुणरे्कराांनी अनेकाांकरू्न त्रलहवनू घेतले. 

 
‘सामान्सयाांना घर्त्रवणारा सकाळ’ हा एस. के. कुलकणी याांचा लेख व ‘त्रनकोप वृत्तपरांपरेचा 

सुवणगमहोत्सव’ हा श्री. र्. मुणरे्कर याांचा लेख ‘सकाळ’ची वैत्रशष्टे्य आत्रण कायग याांचा आढावा घेणारे होते. 
त्याचप्रमाणे ‘सकाळ’च्या प्रारांच काळाला त्रजवांत करणारे श्री. शां. रा. दाते, श्री. र्ोसवद मांरे्श लार्, श्री. ज. 
पाां. देशमुख याांचे महत्त्वाचे लेख या अांकात होते. ‘सकाळ’च्या त्रवत्रवध अांर्ाांचा, त्याच्या मौत्रलकेचा परामशग 
घेणारे लेखही या अांकात आहेत. त्यातील काही लेख ‘सकाळ’च्या अांतरांर्ाची व्यापकता ्पष्ट करणारे 
आहेत. एखादे वृत्तपि त्रकती अांर्ाांनी आकार घेत असते, त्यामारे् योजनाबद्ध प्रयत्न कसे होतात, दृष्टी 
कोणती असते, जनमानसावर त्याचे पत्ररणाम कोणते झाले याांचे सवांर्ीण त्रचि या त्रवत्रवध लेखाांमधून ्पष्ट 
होत जाते. 

 
“त्रवत्रवध त्रवषयाांना ्पशग करणारी ‘सकाळ’ची त्रवत्रवध सदरे” या लेखात िा. पा. लेले याांनी पन सास 

वषांमध्ये ‘सकाळ’ने त्रकती सदरे प्रत्रसद्ध केली याचा एक पटच उचा केला. ‘सकाळ’च्या पत्रहफया अांकात 
दत्तो वामन पोतदार याांचा लेख होता. त्याांचीच श्री. र्जानन खोले याांनी घेतलेली मुलाखत हे या अांकाचे 
वैत्रशष्ट्य होते. त्याचप्रमाणे या पन सास वषांमध्ये चोवतालचा समाज झपाट्याने बदलत आला होता. प्रत्येक 
सेिात मोठी उलाढाल झालेली होती. पुण्याचा नुसता चेहरामोहराच नव्हे तर चरू्ोलही बदलून रे्ला होता. 
‘पत्ररवतगनाचे प्रवाह’ हा पत्ररसांवाद घेऊन या बदलत्या काळाचा सवांर्ीण वधे घेतलेला आहे. ‘पन सास 
वषांपूवीचे पुणे’ हा शकुां तलाबाई पराांजपे याांचा लेख पुण्याचे जुने त्रचि दाखवतो, तसेच बदलते पुणेही 
आपफयापढेु उचे करतो. समाजाच्या त्रवत्रवध सेिाांत कतृगत्व र्ाजवणाऱ्या त्रनवर्क व्यक्तींचे सत्कार या 
सुवणगमहोत्सवी वषात्रनत्रमत्त करण्यात आले. उद्योर्, सांर्ीत, त्रचिपट, त्रशसण, व्यवसाय, सांशोधन, क्रीर्ा, 
समाजसेवा अशा त्रवत्रवध सेिाांतील लोकाांच्या कायाची एका वृत्तमाध्यमाने कृतज्ञता व्यक्त करणे ही पद्धत 
अत्रचनव होती. 

 
आपफया ्वतांि सांपादकीय दृत्रष्टकोनातून मुणरे्कराांनी ‘सकाळ’चे सांपादन जवळजवळ तेरा वषग 

यश्वी रीतीने केले होते. सांपादक श्री. मुणरे्कर, वृत्तसांपादक श्री. एस. के. कुलकणी आत्रण श्री. वा. दा. 
रानरे् ही त्रिमूती या काळात ‘सकाळ’ची जबाबदारी समथगपणे साांचाळत होती. ‘सकाळ’चे अल््तत्व 
व्यल्क्तत्रनहाय रात्रहलेले नाही, त्या पलीकरे् ते पोचलेले आहे हे मुणरे्कराांनी आपफया यश्वी सांपादनातून 
त्रसद्ध केले. 
 

तथात्रप, १९८५ मध्ये श्री. मुणरे्कराांचे आकल््मक त्रनधन झाले. बदल आवश्यक झाला. 
 
मुणरे्कराांच्या त्रनधनानांतर सहा मत्रहने त्याांचे सहकारी श्री. वा. दा. रानरे् याांनी सांपादक महणनू 

काम बत्रघतले. त्यानांतर साधारणपणे दोन ते अर्ीच वष े श्री. एस. के. कुलकणी याांनी सांपादकपदाची 
जबाबदारी साांचाळली. काही काळ त्याांनी ‘्वराज्य’चे ही सांपादन केले. एस. के. कुलकणी याांची 
‘सकाळ’मध्ये दीघगकाळ सेवा होती. पण अर्ीच वषांच्या सांपादकीय सेवनेांतर त्याांनी सांपादकपदाचा 
राजीनामा त्रदला. 
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त्याांच्यानांतर श्री. त्रवजय कुवळेकर सांपादक झाले. १९८१ ते सप्टेंबर १९८७ या काळात कुवळेकराांनी 
‘कोफहापूरच्या सकाळ’चे यश्वी सांपादन करून सांपादक महणून ्वतःची समता त्रसद्ध केली होती. १९८१ 
मध्ये ‘कोफहापूर सकाळ’ च्या सांदचात काही पेच त्रनमाण झाला होता. त्यावळेी श्री. त्रवजय कुवळेकर याांनी 
‘कोफहापूर सकाळ’च्या सांपादनाची जबाबदारी ्वीकारली व आपफया कफपनेप्रमाणे त्याांनी ‘कोफहापूर 
सकाळ’ला नव ेरूप त्रदले. त्रवत्रवध प्रयोर् केले. मुख्य महणजे त्या पत्ररसरातील लेखकाांना त्रलत्रहते केले. 
काहींकरू्न लेखमाला त्रलहून घेतफया. त्याांपैकी कवत्रयिी इांत्रदरा सांत आत्रण कवी कै. ना. घ. देशपाांरे् याांच्या 
‘मृ्र्ांध’ आत्रण ‘फुले आत्रण काटे’ या लेखमाला अत्रतशय र्ाजफया होत्या. वृत्तपि-माध्यम, त्याची वैत्रशष्टे्य 
आत्रण मयादा याांची नेमकी जाण, याचबरोबर या माध्यमाची व्याप्ती, त्यातील त्रवत्रवध ्तर, मोजक्या 
अवकाशात जीवनाच्या सवांर्ाांना ्पशग करू शकणारी वृत्तपिाची ताकद, समाजाच्या साा्ं कृत्रतकतेच्या 
दृष्टीने असणारे वृत्तमाध्यमाचे महत्त्व, वृत्तकफपनेबाहेरही असणारे वृत्तपिाचे आशयात्मक त्रव्तृत सेि या 
सवांत्रवषयी ्वतांि कफपना असणारा, त्यासाठी त्रवत्रवध योजना आखून त्या राबवणारा उत्साही तसण 
सांपादक कुवळेकराांच्या रूपाने ‘सकाळ’ला लाचला होता. ‘सकाळ’च्या व्यव्थापनाने श्री. त्रवजय कुवळेकर 
याांची सांपादक महणून त्रनवर् केली. १ सप्टेंबर १९८७ रोजी श्री. त्रवजय कुवळेकर याांनी सांपादकपदाची सूिे 
्वीकारली. आज ते ‘सकाळ वृत्तपिसमूहा’चे मुख्य सांपादक आहेत. १९८७ ते २००० या साधारण तेरा 
वषांमधे कुवळेकराांनी मूळ र्ाचा कायम ठेवनू कालानुरूप आवश्यक ते बाह्य बदल करीत राहून ‘सकाळ’चा 
त्रवकास आत्रण त्रव्तार केला. 

 
कुवळेकराांनी ‘सकाळ’च्या सांपादनाची जबाबदारी ्वीकारली तेव्हा बाह्य पत्ररल््थतीत त्रवत्रवध 

ताणतणाव त्रनमाण झाले होते. वृत्तपि-माध्यमाचोवती अन्सय प्रसारमाध्यमे ्पधगक वृत्तीने उची रात्रहली होती. 
चोवतालच्या वृत्तपिसृष्टीनेही नव ेवळण घेतले होते. 

 
वृत्तप्रधान दैत्रनकाचा जो आदशग नमुना पसळेकराांनी ‘सकाळ’च्या रूपाने घालून त्रदला होता तो 

नमुना ‘सकाळ’पुरता न राहता त्याचे बाह्य पत्ररणाम होऊन सवग मराठी वृत्तपिसृष्टीने तो नमुना ्वीकारला 
होता. तीच पिकात्ररता पनु्सहा नव ेवळण घेत एका साचेबांद रूपाकरे् वळत होती, नव्या काळातील वाचकाांची 
त्रवत्रशष्ट अत्रचसची वृत्तपिाच्या घर्णीवर काहीसा प्रचाव टाकीत वृत्तपिाांना त्रनयांत्रित करीत होती. 

 
्वातांत्र्योत्तर काळात झपाट्याने घसरणारा ध्येयवाद, राजकीय सेिातील ्वाथगत्रनहायत, 

व्यल्क्तकें द्री मनोवृत्तीचा उदय याांमुळे पूवीप्रमाणे प्रसोचक त्रवचाराांची दाहकता लोकाांना पे्ररणा देऊ शकत 
नव्हती. त्यामुळेच वृत्तपि-माध्यमाकरे् बघण्याचा लोकाांचा दृष्टीकोन पालटत रे्ला. दूरदशगन, बहुवात्रहन्सयाां 
याांनी करमणुकीची नवी दालने उघर्ली. र्त्रतमान झालेफया जीवनाने त्रनवाांत वाचन, त्रवचार, कृती याांची 
मात्रलका खांत्रर्त केली. त्यामुळे अत्रधकात्रधक सेि व्यापणारे पि लोकाांना हव ेहोते. वृत्तपित्रवषयक अत्रचसची 
बदलफयामुळे वृत्तपिाांचा नवा फॉमयुगला त्रनमाण झाला. त्याने जनमानसावर दाट पत्ररणाम करून ल््थरत्व 
त्रमळवले. काळाने घेतलेफया या वळणाने फॉमयुगला ल््थर होताना वृत्तपिमाध्यमाची जबाबदारीही दुसरीकरे् 
अनेक कारणाांनी वाढली. दूरदशगनमुळे रांजनाबरोबरीने सकबहुना जा्तच ज्ञान, त्रवज्ञान आत्रण मात्रहती याांचा 
ओघ माणसापयंत येऊ लार्ला. जर् जवळ येत रे्ले. जोर्ीला इांटरनेटचे जाळे प्र्थात्रपत झाफयाने मात्रहती 
आत्रण ज्ञान याांचा त्रव्फोट होत असताना केवळ ‘वृत्त’ प्रधानता ठेवणे वृत्तपि-माध्यमाला परवर्णारे नव्हते. 
या माध्यमाांचा ्पधेत जनजीवनात आपले महत्त्व आत्रण अल््तत्व त्रटकवनू धरण्यासाठी वृत्तपि-माध्यमावर 
अत्रधक जबाबदारी येऊन पर्ली. या बाह्य पत्ररल््थतीतून त्रनमाण झालेला ताण एकूण सवगच वृत्तपिसृष्टीपढेु 
उचा रात्रहला. 
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जोर्ीला पुण्यातील पिकात्ररतेमध्ये मुांबईतील वृत्तपिे उतरण्यास सुसवात झाली. ‘लोकसत्ता’ची 

पुणे आवृत्ती ्वतांि रीतीने प्रत्रसद्ध होऊ लार्ली. ‘लोकसते्त’ने पुण्यामध्ये उतरताना पुणे आत्रण पत्ररसरात 
अर्दी व्यापारी तत्त्वाने पूवगजात्रहरात, प्रसार, प्रचार करून लोकसते्तत्रवषयी मोठेच कुतूहल त्रनमाण केले. 

 
या बाह्य ताणाांबरोबर ‘सकाळ’च्या अांतर्गत दृष्टीने त्रवचार करीत श्री. र्. मुणरे्कर याांनी त्रनमाण 

केलेफया चौकटीलाही एक तप उलटले होते आत्रण ‘सकाळ’ला पनु्सहा नव ेरूप देणे आवश्यक ठरत होते. 
 
याच दरमयान ‘सकाळ’च्या व्यव्थापनामध्येही मोठे सत्ताांतर घरू्न आले. ‘सकाळ’ची मालकी 

पसळेकर पत्ररवाराकरू्न प्रतापराव पवार याांच्या ‘पवार समूहाकरे्’ रे्ली. या बदलाने ‘सकाळ’च्या बाह्य 
रूपावर जरी पत्ररणाम केले नसले तरी सकाळच्या अांतर्गत ्वरूपाच्या सांदचात जण ूएक युर् सांपून दुसरे 
युर्च सुरू झाले असे महणावयास हव.े 

 
या वातावरणात श्री. कुवळेकर याांची त्रनवर् ‘सकाळ’ च्या सांपादकपदासाठी झाली. कुवळेकर हे 

वाङ्मयीन व्यल्क्तमत्त्व असलेले पिकार.पिकात्ररतेत उतरण्यापूवीपासून त्याांचे लेखन सुरू होते. 
कोफहापूरमधील एका मराठी साप्तात्रहकात त्याांनी शालेय जीवनातच लेखन सुरू केले होते. कणाच्या 
जीवनावर ‘अध्यग’ हे खांर्काव्य त्याांनी त्रलत्रहले होते. महात्रवद्यालयीन त्रशसण घेतानाच नोकरी करण्याचे 
ठरत्रवले आत्रण वाचन, लेखन, वक्तृत्त्व याांची ्वाचात्रवक आवर् जोर्ीला असफयाने त्याांनी पिकात्ररतेचे सेि 
त्रनवर्ले. 

 
‘सकाळ’च्या पूवीच्या काही सांपादकाांप्रमाणे कुवळेकराांनी आपफया पिकात्ररतेची सुरूवात 

सकाळपासूनच केलेली नाही. १९७० साली कोफहापूरच्या ‘पढुारी’या दैत्रनकातील सांपादकीय खात्यातील 
नोकरीपासून त्याांनी त्याांच्या पिकार महणनू असणाऱ्या प्रवासाला सुसवात केली. ‘पढुारी’मधील नोकरी हे 
त्याांचे जणू पु्तीलेखनच होते. सात मत्रहने ‘पुढारी’मध्ये काम केफयानांतर १९७१ साली ‘केसरी’मध्ये त्याांनी 
उपसांपादक महणून प्रवशे केला. ‘केसरी’मध्ये त्रव. स. वासळबे याांनी त्याांना रत्रववारच्या ‘केसरी’त लेखनाची 
सांधी सातत्याने त्रदली. 

 
‘केसरी’चे सांपादक श्री. जयांतराव त्रटळक याांच्या सूचनेवरून त्याांनी ‘सह्याद्री’ मात्रसकात सौ. 

इांदुताई त्रटळक याांच्याबरोबर सहसांपादक महणून काम केले. मे १९७५ मध्ये ‘केसरी’चा त्रनरोप घेऊन 
कुवळेकर ‘सकाळ’पत्ररवारात उपसांपादक महणून दाखल झाले. ‘सकाळ’मधील त्याांचा प्रवास 
उपसांपादकापासून सुरू होऊन वृत्तपिसमूहाचे ‘मुख्य सांपादक’ या पदापयंत टप्प्याटप्प्याने होत रे्ला. 
‘सकाळ’चे उपसांपादक महणनू काम करीत असतानाच त्याांनी’रत्रववार सकाळ’चे सांपादन करण्यास सुसवात 
केली. त्याच सुमारास ‘सकाळ’ने ‘कोफहापूर सकाळ’ सुरू केला. त्रतथे वृत्तपि ्वतःच्या कफपना व 
ध्येयधोरणे याप्रमाणे घर्वण्याची सांधी त्याांना त्रमळाली. परांतु तेव्हा ‘कोफहापूर सकाळ’ पाणी आत त्रशरू 
लार्लेफया जहाजाप्रमाणे नाजुक पत्ररल््थतीत होता. ‘कोफहापूर सकाळ’ केवळ अल््तत्वात ठेवण्याचा प्रश्न 
नव्हता तर एका रु्ांतारु्ांतीच्या पत्ररल््थतीतून त्या वृत्तपिाला बाहेर काढायचे होते. अशा पाश्वगचमूीवर १९८१ 
ते सप्टेंबर १९८७ या सहा वषांच्या काळात कुवळेकराांनी ‘कोफहापूर सकाळ’चे यश्वी सांपादन करून 
दाखवले. त्रवपरीत पत्ररल््थतीतून या वृत्तपिाला वर काढून ्थैयग प्राप्त करून त्रदले. त्रवक्रीच्या दृष्टीने 
समाधानकारक ल््थती त्रनमाण करून त्रदली आत्रण महत्त्वाचे महणजे प्राांत्रतक पातळीवर कोफहापूर पत्ररसरात 
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‘सकाळ’ला ्वतांि अल््तत्व त्रमळवनू त्रदले. आपण मनात ज्या कफपना योजफया त्या यश्वी होत आहेत, 
वाचकाांकरू्न त्याांचा मोठ्या प्रमाणावर ्वीकार होत आहे, हे त्याांना सांपादक महणून लसात आले तेव्हा 
त्याांचा आत्मत्रवश्वास वृसद्धर्त झाला. कोफहापूरची सात वषे हाही कुवळेकराांच्या एकूण कारत्रकदीच्या 
सांदचातली महत्त्वाची वष ेआहेत. 

 
कुवळेकराांच्या पिकात्ररतेतील कायाचा उत्रचत असा र्ौरवही झालेला आहे. ‘सुशीलाबाई देशमुख 

पुर्कार’, ‘शाहू मोर्क पुर्कार’ असे पुर्कार त्याांना त्रमळाले आहेत. या पुर्काराांनी कुवळेकराांच्या 
कायाची योग्य दखल घेतली रे्ली असे महणता येईल. 

 
बदलते समाजजीवन, वातावरण, साा्ं कृत्रतकता, त्रवज्ञान आत्रण काळाने त्रनमाण केलेफया नवीन 

सम्या या सवांच्या सांदचात त्रवचार करता वृत्तपि आत्रण समाज याांच्या नात्यामध्ये यावळेी बदल झाला 
होता. एकीकरे् वृत्तपित्रवषयक बदलत्या अत्रचसचीने त्रनमाण झालेली साचेबांद कफपनाांची मार्णी होती. 
व्यावसात्रयकतेच्या दृष्टीने त्रतच्याशी नाते ठेवण्याची र्रज त्रनमाण झालेली होती. ते नाते ठेवत ्वतःचे सत्त्व 
राखणे, ‘सकाळ’चे ्वतांि ्वरूप त्रनमाण करणे अशी दुहेरी जबाबदारी कुवळेकराांवर होती. 

 
वृत्तपिाचा धमग वृत्तप्रधानता हा असला तरी बदलत्या काळात या वृत्तकफपनाांचा त्रव्तार करणे 

आवश्यक आहे असे त्याांना वाटले. ‘सकाळ’चा लेआऊट, वृत्तप्रधानता या र्ोष्टींमुळे सात्रहत्य, क्रीर्ा अशा 
समाजातील अन्सय त्रवषयाांकरे् दुलगस होत आहे हे तर त्याांना जाणवलेच परांतु त्याबरोबर त्रस्त्रया व मुले 
याांच्यासाठीही अत्रधक काही करावयास हव ेअसेही वाटले. 

 
‘सकाळ’ची अधगशतकाची परांपरा, हेतू आत्रण र्ाचा कुवळेकराांना पत्ररत्रचत होता. तो र्ाचा कायम 

ठेवनू, त्याच्याशी अनुबांध राखत त्याांनी ‘सकाळ’चा बाह्य पत्ररवषे क्रमाक्रमाने बदलण्यास सुसवात केली. 
त्रवत्रवध सदराांच्या रूपाने त्याांनी त्रवषयाांचे, आशयाांचे वैत्रवध्य त्रनमाण केले. पाच ते दहा वषांतील मुलाांपासून 
त्रनवृत्तीच्या वयोर्टातील वाचकाांपयंत त्याांनी सांवाद राखण्याचा प्रयत्न केलेला त्रदसतो. त्यातून त्रवजय 
कुवळेकर याांची पिकात्ररता पुन्सहा नव्या रूपात पसळेकराांशी नाते जोर्णारी झाली. सामान्सय वाचक, त्याांचे 
अनुचव याांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन त्याांनी अनुचवाांचे अत्रचसरण घर्वायला सुसवात केली. 

 
त्रवत्रवध सदरे, लेखमाला, लेख याांना रत्रववारच्या अांकातच फक्त वाव असतो; दैत्रनकामध्ये सदराांना 

वाव नाही या पारांपत्ररक कफपनेचा त्याांनी पत्ररहार केला. वाचकाांकरू्न त्रलत्रहफया जाणाऱ्या त्रवत्रवध सदराांना 
दैत्रनकामध्ये सामावनू घेऊन दैत्रनकाच्या कसा त्याांनी अत्रधक त्रव्तृत केफया. 
 

कुवळेकराांच्या वाङ्मयीन व्यल्क्तमत्वाचा प्रत्यय त्याांनी जाहीर केलेफया पत्रहफयाच प्रकफपातून 
येतो.सात्रहत्याच्या अभ्यासात सात्रहत्याच्या त्रनर्ममत्रतप्रत्रक्रयेचा शोध हा अत्रतशय महत्त्वाचा टप्पा असतो. त्या 
दृष्टीने लेखक, वाचक याांनी पुढीलप्रमाणे मजकूर पाठवावा असे आवाहन ‘सकाळ’ने केले. एका मोठ्या 
प्रकफपाच्या अांतर्गत सात्रहत्य, कलासेिाांतील व्यक्तींचा पिव्यवहार; व्यक्तींच्या र्ायऱ्या, रोजत्रनशा, 
ह्तत्रलत्रखते, प्रकात्रशत, अप्रकात्रशत सात्रहत्याचे कचे्च पके्क मसुदे, लेखकाांत्रवषयीचे अनुचव, हत्रककती, 
नोंदी, सांचाषणे या सवग बाबींचा सांग्रह करून तो ‘सकाळ’तफे जतन केला जाईल असे त्याांनी जाहीर केले. 
या प्रकफपाला अनेक नामवांताांनी प्रत्रतसाद देऊन सहकायग केले. सदर प्रकफपासारखाच कायम ्वरूपी 
प्रकफप पुढे पणेु त्रवद्यापीठाने हाती घेतफयामुळे ‘सकाळ’ने या प्रकफपाची कफपना मारे् घेतली. 
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‘सकाळ’च्या ्वरूपात काही आमलूाग्र बदल करण्याचे त्याांचे धोरण होते. त्यासाठी वाचकाांना 

सहचार्ी करून घेण्याची, त्याांच्याकरू्न काही सूचना मार्वण्याची व त्यानुसार बदल करण्याची अत्रचनव 
योजनाही कुवळेकराांनी जाहीर केली. 

 
वाचकाांनी सुचवलेले बदल १९८८ सालापासून त्रदसण्यास सुसवात झाली. प्रासांत्रर्क त्रवषय, 

तत्कालीन घर्ामोर्ी याांचा अग्रलेखातून ताबर्तोब वधे घेण्याचे, त्यावर सांयमाने तरीही ्पष्टपणे आपली 
मीमाांसा माांर्ण्याचे पूवगसूरींचे धोरण त्याांनी कायम ठेवले. लोकसचेच्या सावगत्रिक त्रनवर्णकूा, त्यावळेी 
होणारे राजकीय र्ावपेच, त्रनकाल त्यातून ्पष्ट होणारी पत्ररल््थती या सवांवर सांपादकीयाांतून त्याांनी 
सातत्याने वधे घेतला. तथात्रप, दैत्रनकाच्या सीमा खुफया करताना राजकीय वृत्ताांचे प्राबफय त्याांनी कमी 
केले. समाजातील त्रवधायक काये, त्यातील महत्त्वाच्या व्यक्ती, साा्ं कृत्रतक घटना, क्रीर्ा या सांदचातील 
वृत्ताांना त्याांनी बरोबरीने प्राधान्सय त्रदले. 

 
त्याांनी दैनांत्रदन सदर-लेखनाच्या रूपात वाचकाांचा वृत्तपि त्रनर्ममतीमध्ये सहचार् जाणीवपूवगक 

करून घेतला. सवगसामान्सयाांना त्याांचे अनुचव व्यक्त करता यावते, समाजात या अनुचवाांचे आदान-प्रदान 
व्हाव े या चतू्रमकेतून १९८८ पासून दरवषी नव े सदर लेखमाला ्वरूपात सुरू करून पुष्कळ वाचक 
लेखकाांना सहचार्ी करून घेतले. ‘अजून आठवते ते’, ‘त्रनवृत्तीचा काळ सुखाचा’, ‘माणूस चेटला’, ‘वचेक 
वधेक’ इत्यादी सदराांमधून माणसाच्या जीवनातील अनुचवाांचे वैत्रवध्य, त्याांची व्यापकता याची र्ाठच 
मोकळी झाली. जीवनानुचवाांचे व्यापक त्रचि त्याांतून व्यक्त झाली. अनेक उपेत्रसताांचे जीवनही वाचकाांना 
पत्ररत्रचत झाले. सात्रहत्य, सांर्ीत, नृत्य, व्यापार, कला, उद्योर्, राजकारण, समाजसेवा अशा त्रवत्रवध 
सेिाांतील लोकाांना कुवळेकराांनी या सदराांच्या त्रनत्रमत्ताने त्रलत्रहते केले आहे. रोत्रहणी चाटे, मधु मांरे्श 
कर्मणक, नीलकां ठ कफयाणी, त्रद. ब. देवधर, आत्माराम चेंरे्, राम ताकवले, मोहन धात्ररया, आशा बरे्, 
चीमसेन जोशी, म. श्री. दीत्रसत अशा अनेक नामवांताांनी या सदराांतून लेखन केले. 

 
या दैनांत्रदन सदराांबरोबर कुवळेकराांनी दैत्रनकाला साप्तात्रहक पुरवण्याांची जोर् त्रदली. दूरदशगन, 

त्रचिपट, क्रीर्ा, त्रवज्ञान, त्रनसर्ग, पयावरण याांत्रवषयीचे वाढते कुतूहल लसात घेऊन त्यासाठी 
दैत्रनकाबरोबरच ्वतांि पुरवणी प्रत्रसद्ध करण्यास सुसवात केली. प्रथम रु्सवारी सात्रहत्य, कला, रांजन 
याांना वात्रहलेली पुरवणी सुरू केली. जानेवारी १९९० पासून शत्रनवारी त्रवज्ञान, पयावरण या त्रवषयाांना 
प्राधान्सय देणारी दुसरी पुरवणी आत्रण १९९३ पासून मांर्ळवारची त्रतसरी पुरवणी सुरू केली. आज अनेक 
मराठी वृत्तपिे अशा साप्तात्रहक पुरवण्या प्रत्रसद्ध करताना त्रदसतात. परांतु आपले वैत्रशष्ट्य राखण्याचा 
प्रयत्न ‘सकाळ’मध्ये त्रदसून येतो. 

 
सतत नवीन प्रयोर् करीत राहण्याचे ‘सकाळ’चे धोरण जानेवारी १९९८ साली सुरू झालेफया नवीन 

पुरवणीत बघायला त्रमळते. दर बुधवारी प्रत्रसद्ध होणारी ‘त्रजफहा पुरवणी’ हा ‘सकाळ’चा असाच वरे्ळा 
प्रयोर् होता. आठवड्यातून प्रत्रसद्ध होणारी ही चौथी साप्तात्रहक पुरवणी होती. प्रत्येक त्रजफहा पातळीवर 
अनेक घटना घर्त असतात. या घटना दुय्यम पातळीवरच्या असतात. परांतु त्रजफहा ्तराांच्या दृष्टीकोनातून 
या घटनाांना ‘वृत्तमूफय’ असते. त्या पत्ररसरात अनेक साा्ं कृत्रतक कायगक्रम होत असतात. काही महत्त्वाच्या 
्थात्रनक सम्या असतात. या सर्ळयाला एरवीच्या अांकात जार्ा त्रमळणे, प्रत्रसद्धी त्रमळणे अवघर् असते. 
असे असले तरी त्या बातमया, घटना त्या त्रजफहा पातळीवरील वाचकाांपयंत पोचणेही त्रततकेच आवश्यक 
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असते. त्याांची र्रज, काहीशी अपत्ररहायगता त्रवचारात घेऊनच त्रजफहा पुरवण्याांचे त्रनयोजन केले रे्ले. या 
पुरवणीमध्ये पिव्यवहार आत्रण ्थात्रनक जात्रहरातदार याांचीही सोय बत्रघतली रे्ली. ्थात्रनक पातळीवरच्या 
पिव्यवहाराला अत्रधक वाव देता आला. त्रजफहा पातळीवरील जात्रहरातदाराांना शहर आवृत्तीचे जात्रहरातीचे 
दर परवर्त नाही. परांतु त्या जात्रहरातदाराांना जात्रहरात देण्याची माि इच्छा असते आत्रण त्या जात्रहरातीचे 
महत्त्व त्याला त्याच्या त्रवचार्ापुरते वाटत असते. या त्रजफहा पुरवणीचे त्रवतरण त्रवत्रशष्ट त्रवचार्ातच होत 
असफयाने जात्रहरातींचे दर त्याांना परवर्ण्यासारखे असतात. सांपादकीय दृष्टीकोन आत्रण व्यावसात्रयक 
दृष्टीकोन याांचा उत्तम समन्सवय या त्रजफहा पुरवणीच्या त्रनयोजनात त्रदसून येतो. या प्रत्येक त्रजफहावार 
प्राांतातील वाचकाांची र्रज, त्याांची अत्रचसची, त्याांचे दैनांत्रदन प्रश्न, साा्ं कृत्रतक चळवळी, सामात्रजक 
सां्थाांचे कायग, शसैत्रणक उपक्रम, ग्राम पातळीवर चालणारे त्रवधायक कायग या सर्ळयाचा एकत्रित आढावा 
घेण्याचा प्रयत्न या पुरवणीिारे केला रे्ला. या त्रजफहा पुरवण्या दर बुधवारी पुणे, मुांबई, कोफहापूर, नात्रशक, 
औरांर्ाबाद या पाचही त्रठकाणी एकाच त्रदवशी आजही प्रत्रसद्ध होतात. 

 
दैत्रनकाच्या कसा त्रव्तृत करताना कुवळेकराांनी या पुरवण्याांबरोबर सुरू केलेला अत्रतशय अत्रचनव 

असा उपक्रम महणजे ‘सु्ीचे पान’. हे शाळाांच्या त्रदवाळीची सु्ी, उन्सहाळी सु्ीसाठी सुरू केलेले एक पान 
आहे. पूवी ‘सकाळ’मध्ये फक्त रत्रववारी मुलाांसाठी कत्रवता प्रत्रसद्ध होत असे. आज बदलत्या आधुत्रनक 
जीवनात माणसाचे अनुचवत्रवश्व अत्रधक व्यापक होत असताना बालत्रवश्वही बदलते आहे. त्याांचेही त्रजज्ञासा 
व कुतूहल याांचे सेि त्रव्तृत होत आहे. आजची मुले केवळ अदु्भत कथा व पौरात्रणक कथाांमध्ये रमणारी 
नाहीत. त्रवज्ञानयुर्ातील मुलाांना जर्, आधुत्रनक तांि- टेत्रलफोन, मोबाईल, झेरॉक्स, फॅक्स, सांर्णक 
लहान वयातच पत्ररत्रचत होत आहेत. अशा वळेेला त्याांना रांजनातून मात्रहती पुरवणे व त्याांच्या त्रवश्वातील 
त्रवषय त्याांना देणे हा हेतू कुवळेकराांनी समोर ठेवला. १९९१ पासून एत्रप्रल / मे मत्रहन्सयात हे सु्ीचे पान खास 
मुलाांसाठी प्रत्रसद्ध होऊ लार्ले. त्यातून त्रकफफयाांची मात्रहती, ऋतुचक्राचा पत्ररचय, चारतीय सण व उत्सव, 
देशोदेशीच्या त्रनवर्णुका, टेत्रलफोन, सांर्णक इ. आधुत्रनक तांि त्रवज्ञानाचा पत्ररचय बालवाचकाांना सहज 
सोप्या चाषेत करून त्रदला जाऊ लार्ला. 

 
शअेर बाजारामध्ये असणारा लोकाांचा वाढता रस आत्रण त्याचबरोबर देशात उद्योर्, व्यवसाय याांना 

येणारे महत्त्व लसात घेऊन ‘अथगउद्योर्’ व ‘उद्योर्त्रवश्व’ ही दोन नवी सदरे कुवळेकराांनी सुरू केली. मराठी 
तसेच अन्सय चारतीय सात्रहत्यातील ‘सांतसात्रहत्य’ यावर आधात्ररत सदराांचा अांतचाव त्याांनी ‘सकाळ’ मध्ये 
केला. शतेीत्रवषयक प्रश्नाांबाबत, शतेकऱ्याांना मार्गदशगन देऊन सवगसामान्सय कसेबाहेरचा शतेकरी 
वाचकवर्गही जोरू्न घेतला.पोत्रलस व सग्णालयातील पत्ररचात्ररका याांचे सेि शहरापासून खेड्यापयंत 
असते.हा वर्ग काहीसा उपेत्रसत आहे. त्याांच्या जीवनात असणारे ताण, प्रश्न याांची कफपना त्या 
सेिाबाहेरच्याांना येत नाही. ते जीवनही वाचकाांना पत्ररत्रचत व्हाव े या हेतूने त्याांचे प्रश्न, सांघषग त्याांच्याच 
अनुचवातून माांरू्न या काहीशा उपेत्रसत वर्ाला न्सयाय देण्याचा प्रयत्न त्याांनी केला. हेच धोरण समोर ठेवनू 
‘झोपर्प्ीतील त्रजणे’ ही लेखमाला प्रत्रसद्ध केली आहे. ‘त्रशदोरी’ हे काहीसे व्यावसात्रयक त्रनकर्ीतून 
आलेले तरीही नावीन्सयपूणग सदर १९९७ पासून प्रत्रसद्ध होताना त्रदसते. सुचात्रषत, दैनांत्रदन चत्रवष्य, शायरी, 
औषधी वन्पती, त्रकरकोळ आजाराांची मात्रहती, न्सयाहारीचा पदाथग, त्रदनत्रवशषे अशा बहुत्रवध र्ोष्टींचा 
समावशे या ‘त्रशदोरी’ त होताना त्रदसतो. 

 
दैत्रनकाप्रमाणेच ‘रत्रववार सकाळ’चे ्वरूपही श्री. त्रवजय कुवळेकर याांनी प्रयत्नपूवगक बदलले. 

रत्रववारची पुरवणी त्याांनी सुरू केली. त्रतचे ्वरूप सदरप्रधान ठेवले. त्रवत्रवध त्रवषयाांवरच्या अनेक महत्त्वपूणग 
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लेखमाला रत्रववारच्या अांकाांतून प्रत्रसद्ध केफया. ‘पृर्थवीवर माणूस उपरा’ ही सुरेशचांद्र नार्कणी याांची 
अभ्यासपूणग लेखमाला, फादर फ्राल्न्ससस त्रदबे्रटो याांचे ओयात्रससच्या शोधात, बासु च्ाचायग याांचे ‘अनुचव’, 
चांद्रशखेर धमात्रधकारी याांचे ‘काळाची पावले’, रामनाथ चव्हाण याांचे ‘घाणेरीची फुले’, प्राचीन त्रशफपाांचा 
पत्ररचय करून देणारी र्ो. ब. देर्लूरकराांची ‘अरूपाचे रूप’ ही लेखमाला, त्रवत्रवध सेिाांतील नामवांताांचा 
पत्ररचय करून देणारी त्रशवाजीराव चोसले याांची लेखमाला ‘दीप्तांच’, पुण्याच्या बदलत्या जीवनाचा वधे 
घेणारी अत्रवनाश सोवनी याांची लेखमाला ‘हरवलेले पुणे’ – अशी त्रकतीतरी नाव े साांर्ता येतील. 
पुरवणीतील त्रकत्येक लेखमाला पढेु ग्रांथरूपानेही प्रत्रसद्ध झाफया. स्त्रीजीवन, त्रस्त्रयाांचे त्रवत्रवध ्वरूपाचे प्रश्न 
याांनाही त्याांनी काही सदराांमधून महत्त्वाचे ्थान त्रदले. ‘तारेवरची कसरत’, ‘मुग्ध आत्रण मधुर’ ही सदरेही 
अशीच लोकत्रप्रय झाली. 

 
प्रासांत्रर्क महत्त्व ओळखून काढलेफया खास पुरवण्या हे ‘सकाळ’चे वैत्रशष्ट्य कुवळेकराांनी 

जोपासले. चारतीय त्रवज्ञान पत्ररषदेचे पुणे त्रवद्यापीठात होणारे अमृतमहोत्सवी अत्रधवशेन, पुण्यात होणारी 
मोटोक्रॉस ्पधा, १९६५ सालच्या चारत-पाक युद्धाचे रौप्यमहोत्सवी वषग, १९९९ सालच्या सावगत्रिक 
त्रनवर्णुका इ. त्रवषयाांवर त्याांनी खास पुरवण्या प्रत्रसद्ध केफया आहेत. 

 
कुवळेकराांच्या सांपादनाचा आणखी एक त्रवशषे त्याांचे श्रेय महणून नमूद केला पात्रहजे. तो महणजे 

त्याांनी ‘सकाळ’चा लेखकवर्गही व्यापक केला. त्रवत्रवध सेिाांतील नामवांताांना त्याांनी त्रलत्रहते केले. त्रवत्रवध 
सेिाांतील जाणकार, होतकरू लेखक, त्रवचारवांत याांच्याशी सांवाद करीत, सांपकग  राखीत ‘सकाळ’चा 
लेखकवर्ग वाढवला आत्रण घर्वला. जे. एन. दीत्रसत, रु्जराल, राजा रामण्णा याांच्यासारखे लेखक खास 
‘सकाळ’साठी लेखन करताना त्रदसतात. वृत्तपिात सांपादक महणून ्वतः केलेफया लेखनातून सांपादकाची 
प्रत्रतमा घर्वण्याऐवजी प्रत्यस वृत्तपिाच्या रूपातून ती साकार करण्यावर त्याांचा अत्रधक त्रवश्वास रात्रहला. 

 
१९८९ मध्ये ‘नात्रशक सकाळ’ सुरू झाला. ‘अथगमांथन’ १९९२ मध्ये सुरू झाले. ‘्वराज्य’ची जार्ा 

‘साप्तात्रहक सकाळ’ने घेतली. या पुढे जाणाऱ्या वाटचालीत ‘सायां सकाळ’ मे १९९१ मध्ये सुरू झाले. 
त्याला प्रत्रतसादही त्रमळत होता. परांतु उठावाच्या दृष्टीने सनसनाटी काही देणे, वाचकाांना खेचून घेणे हे 
‘सकाळ’च्या सांत्रहतेतच बसले नाही. त्याप्रमाणे दैत्रनकाच्या मुद्रणाचा ताण एवढा मोठा होता की त्यामध्ये 
ताांत्रिक दृष्टीने ‘सायां सकाळ’ची छपाई काहीशी अवघर् होऊ लार्ली. त्यामुळे त्याचे प्रकाशन बांद 
करण्याचा त्रनणगय घ्यावा लार्ला. 

 
१९३२ साली चार पानी असणारा ‘सकाळ’ आज बारा / चौदा तर कधी सोळा पानी प्रत्रसद्ध होतो. 

मांर्ळवार, रु्सवार, शत्रनवार आत्रण रत्रववार त्रमळून त्याच्या चार साप्तात्रहक पुरवण्या प्रत्रसद्ध होतात; सवग 
त्रमळून वीस पानी अांक प्रत्रसद्ध होतो. १ जून २००० पासून सोमवार ते रत्रववार आठवड्याचे सातही त्रदवस 
पुरवणी प्रत्रसद्ध होतो. प्रत्येक पुरवणीचा त्रवषय ्वतांि असतो. 

 
‘दैत्रनक सकाळ’चा चौर्ोत्रलक त्रव्तार होत असताना व्यव्थापन व सांपादन या दृष्टीने एक दसता 

घेणे अत्रतशय आवश्यक होते. त्रजफहा वृत्तपिे ही मध्यवती ‘सकाळ’ची प्रत्रतसबबे सकवा उपरूपे वाटणे हे त्या 
वृत्तपिाांच्या ्वतांि रूपाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नव्हते. त्रवचार्ीय वृत्तपिाांना त्याांचे ्वतांि अल््तत्व प्राप्त 
होणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे ‘सकाळ’च्या मध्यवती सूिाशी ध्येय व चतू्रमका या दृष्टीने त्याांनी सांलग्न 
राहणेही अत्रतशय आवश्यक होते. यासाठी या वृत्तपिाांना आवश्यक ती ्वायतत्ता देणे आत्रण समान 
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ध्येयाच्या दृष्टीने त्याांच्यामध्ये सुसूिताही असणे ‘वृत्तपिसमूह’ या दृकोनातून र्रजेचे होते. त्रवत्रवधतेतील 
एकता, ्वायत्ततेतील एकसूिता राखताना सांपादकीय दृष्टीकोनाचे अांत्रतम महत्त्व सकवा अत्रनवायगता 
‘सकाळ पेपसग’ च्या व्यव्थापनाने जाणली होती. यासाठी ‘सकाळ वृत्तपिसमहूा’त सुसूिता राखून 
समन्सवय साधण्यासाठी ‘सकाळ वृत्तपिसमूहा’ला एक मुख्य सांपादक नेमण्याचा त्रनणगय घेताना, 
व्यव्थापनाने कुवळेकराांवर त्रवश्वास ठेवनू त्याांच्यावर वृत्तपि समूहाचे मुख्य सांपादक महणून जबाबदारी 
टाकली. आज आपफया सवग त्रवचार्ीय सांपादकाांशी सांवाद, सहकायग व समन्सवय राखीत वृत्तपिसमूहाचे 
मुख्य सांपादक ही चतू्रमकाही कुवळेकर पार पार्ीत आहेत. वाताहर, उपसांपादक, प्राांतीय वृत्तपिाचा 
सांपादक अशा प्रत्येक टप्प्याांवरून प्रवास करीत ते या सवोच्च पदापयंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे या प्रत्येक 
टप्प्यावरचे प्रश्न, अर्चणी याांचे त्याांना नेमके चान आहे. ही सवग प्राांतीय दैत्रनके काही प्रमाणात ्वतांि तर 
काही प्रमाणात समानता ठेवनू आहेत. ‘अग्रलेख’ हा पुणे, मुांबई, कोफहापूर, नात्रशक व औरांर्ाबाद या पाचही 
त्रठकाणी समान असतो. परांतु ‘प्रवाह’च्या रूपाने जे त्रटपण प्रत्रसद्ध होते ते वळेेला प्राांतीय सांपादक ्वतांि 
देऊ शकतो. प्रत्येक त्रवचार्ीय वृत्तपि त्या त्या प्राांताचे ्वतांि वाटले पात्रहजे या दृष्टीने ्थात्रनक वृत्त आत्रण 
त्या त्रवचार्ातील अन्सय वृते्त याांना अत्रधक अग्रक्रम त्रदला जातो. 

 
्पधा वाढूनही ‘सकाळ’ने आपफया ध्येयधोरणाांत व्यावसात्रयक पातळीवर कोणत्याही तर्जोर्ी 

केफया नाहीत. तो आपफया मार्ाने ्वत्रवकास साधत त्रव्तार करीत रात्रहला. मध्यांतरीच्या काळात ‘तसण 
चारत’ व ‘सह्याद्री’ याांचे प्रकाशन बांद झाले. ‘केसरी’ची पकर् काही कारणाांनी त्रढली पर्त रे्ली. मुांबईची 
वृत्तपिे पुण्यात ‘सकाळ’च्या तुलनेत आपले ्वतांि आत्रण प्रचावी अल््तत्व त्रनमाण करण्यात आजही पुरेशी 
यश्वी झालेली नाहीत. 

 
दरमयान त्रवतरणाचे त्रव्तृत जाळे ‘सकाळ’ने पत्ररश्रमपूवगक उचे केले. सांपादन, व्यव्थापन व 

त्रवतरण या त्रिसूिीवर लस ठेवनू ‘सकाळ’ने आपली प्रर्ती सातत्याने केलेली त्रदसते. त्रनवर्णुकीच्या 
त्रनकालाच्या ३ माचग १९९८ या त्रदवशी ‘सकाळ’चा पुण्यात खप सारे्तीन लाखाांवर पोचला होता. 

 
१ जानेवारी १९३२ रोजी ‘सकाळ’चा पत्रहफया त्रदवशीचा खप त्रकती होता याचा आकर्ा प्रयत्न 

करूनही प्राप्त झाला नाही. परांतु पत्रहफया त्रदवशी अांदाजाने छापलेले अांक सांपले होते, मार्णी पूणग 
करण्यासाठी युद्धपातळीवर पुन्सहा मुद्रण कराव ेलार्ले होते, अशा ्वरूपाचे सांदचग त्रमळाले. पुढे ‘सकाळ’चे 
बरेच रेकॉर्ग पानशते पुरात नष्ट झाफयाने रौप्यमहोत्सवी वषातलाही खपाचा प्रमात्रणत आकर्ा उपलब्ध होत 
नाही. परांतु तोपयंत ‘सकाळ’ने आर्मथक ्थैयग त्रनत्रितपणे त्रमळवले होते. ्वतःच्या दोन मजली वा्तूमध्ये 
प्रवशे केला होता. सुवणगमहोत्सवी वषी ९२ हजाराांच्या वर ‘सकाळ’चा खप होता. तर १९९२ च्या 
त्रहरकमहोत्सवी वषी १ लाख ८० हजार होता आत्रण १९९३ मध्ये फक्त पुणे त्रवचार्ातील खप १ लाख ९० 
हजार होता. पुणे त्रवचार्ात १९९४ साली २ लाख १२ हजारावर असणारा खपाचा आकर्ा १९९५, १९९६ या 
वषात तीन लाखाांची मयादा ओलाांर्ताना त्रदसतो. १९९७ मध्ये ‘रत्रववार सकाळ’चा खप ३ लाख १० हजार 
होता. तर माचग १९९८ मध्ये सारे्तीन लाखाच्या त्रवक्रीचा उच्चाांक ‘सकाळ’ने त्रनमाण केला आहे. ही 
आकरे्वारी फक्त पणेु त्रवचार्ातीलच आहे. रे्फया पाच ते सात वषांमध्ये या आकड्याांमध्ये अत्रतशय 
झपाट्याने वाढ होताना त्रदसते. 

 
फोटो ऑफसेट कां पोसझर् प्रोसेस पुण्यात प्रथम ‘सकाळ’मध्ये आली. पुढील काळात आधुत्रनक 

याांत्रिकीकरणाचा झपाट्याने उपयोर् ‘सकाळ’ करीत आहे. याचा पत्ररणाम उत्कृष्ट रांर्ीत छपाई, आकषगक 
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लेआऊट होण्यात झाला आहे. ११ नोव्हेंबर १९९९ पासून ‘सकाळ’चे मुद्रण आत्रण रांर्ीत फोटो छपाई याांमध्ये 
मोठे पत्ररवतगन घरू्न आले आहे. ‘सकाळ’ने आपले छपाई त्रवचार् आत्रण फोटो प्रोसेससर्चा त्रवचार् त्रदव े
घाटात हलत्रवले आहेत. मनॅ्सयुग्राफ न्सयूज लाईन फोटी फाईव्हची तासाला ४५ हजार र्तीने रांर्ीत छपाई 
करणारी मत्रशन्सस त्रदवघेाट येथे बसवली आहेत. पुणे कायालयात ‘सकाळ’च्या अांकाांची पाने सांर्णकाच्या 
मदतीने तयार होतात. त्रसक््टीफोर केबी लाईन या ऑनलाईन टेत्रलकमयुत्रनकेशनच्या अत्याधुत्रनक 
तांिज्ञानाचा वापर करूनही ‘सकाळ’ कायालयामध्ये सांर्णकावर तयार केलेली पाने त्रदवघेाट येथील 
सांर्णकावर पाठवली जातात. 

 
या नवीन तांिज्ञानाचा उपयोर् करून घेतफयामुळे ‘दैत्रनक सकाळ’ची रांर्ीत छपाई सुलच रीतीने 

सॉफ्टवअेर आत्रण दजेदार होऊ लार्ली आहे. फोटो कां पोसझर् मत्रशन, ्कॅसनर्, पेजमेकर, टाईपरेंज या 
बरोबर वअेर त्रर्पाटगमेंट, प्रोग्राम मेसकर् त्रर्पाटगमेंट या सर्ळया आधुत्रनक सुत्रवधाांनी ‘सकाळ’चे मत्रशन 
त्रर्पाटगमेंट आज पत्ररपूणग आहे. 
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६. 
रृ्वत्तपत्रसमूहाचे आजचे णचत्र  
 

सकाळच्या सर्वस आरृ्वत्त्या र्व तयाचं्या णर्वक्रीचे अद्ययार्वत आकडे पुढीलप्रमािे आहेत. 
 क्र. आवृत्ती  ्थापना  दैत्रनकत्रवक्री  रत्रववार अांक त्रवक्री  
१ सकाळ : पुणे  १ जानेवारी १९३२  

(दैत्रनक, रत्रववार) 
३, २०, ००० ३, २८, ००० 

२ सकाळ : मुांबई १२ त्रर्सेंबर १९७० ५०, ००० ५९, ००० 
३ सकाळ : कोफहापूर १ ऑर््ट १९८० ८८, ००० ९४, ००० 
४ सकाळ : नात्रशक १७ माचग १९८९ ५१, ००० ५४, ००० 
५ सकाळ : औरांर्ाबाद 

(मराठवार्ा)  
 

१ जून १९९९ ४५, ००० ४६, ००० 

६ एकूण दैत्रनक सकाळ पाच 
आवृत्त्याांसह  

 ५, ५४, ०००  

७ एकूण रत्रववार सकाळ पाच 
आवृत्त्याांसह  

 ५, ८१, ०००  

८ साप्तात्रहक सकाळ ३ ऑक्टोबर १९८७ ४०, ०००  
९ साप्तात्रहक अथगमांथन २० ऑक्टोबर १९९२ १५, ०००  

 
ऑत्रर्ट ब्युरो ऑफ सक्युगलेशन (A.B.C) या सां्थेने प्रत्रसद्ध केलेली जुलै ९९ ते त्रर्सेंबर ९९ या 

सहा मत्रहन्सयाांतील सकाळच्या त्रवतरणाची सरासरी. 
 

प्रमाणित नोंदीनुसार तक्ता. 
१. सकाळ : पुणे ३, २२, ८८५ 
२. सकाळ : मुांबई ५१, ३३७ 
३. सकाळ : कोफहापूर ६१, ६५४ 
४. सकाळ : नात्रशक ४६, ७०० 
५. सकाळ : औरांर्ाबाद ३७, ८४० 
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कोणतेही वृत्तपि, त्रनयतकात्रलक याांच्या त्रव्तारामध्ये त्रवतरण त्रवचार् अत्रतशय महत्त्वाचा असतो. 

अत्रधकात्रधक लोकाांपयंत पोहोचत राहणे आत्रण त्रवक्रीसाठी चौफेर सेिफळ वाढवीत राहणे हे त्रवतरण 
त्रवचार्ाचे कायग असते. अर्दी प्रारांचीच्या खर्तर काळात त्रवतरणासाठी ्थात्रनक अांक टाांग्यातून 
पाठवण्याची सोय केली होती. ते काम करणाऱ्या माणसाला त्याचा सांकोच वाटत असे. र्ॉ. पसळेकर 
त्याला महणाले होते, “आज टाांग्यातून जाणे आवश्यक आहे, ते काम तू केलेस तर एक त्रदवस र्ार्ीतून 
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जायला तुला त्रमळेल.” हीच व्यक्ती ्टेशनवरॅ्न र्ार्ी आफयावर आनांदाने हे काम करीत असे. ‘सकाळ’ 
मध्ये आज प्रत्येक त्रवचार्ाचा ्वतांि ‘र्ार्ी त्रवचार्’ आहे. 

 
एकूण ७२ मार्ांवरून ‘सकाळ’च्या त्रवतरणाचे जाळे दररोज काम करीत असते. त्यासाठी तालुका 

त्रजफहा पातळयाांवर ‘सकाळ’ची सांपकांसाठी पुणे – १३, मुांबई – १९, नात्रशक-५ व औरांर्ाबाद – ९ अशी 
त्रमळून एकूण ४८ कायालये आहेत. त्रवतरणाचे एक जाळे उचे करून त्रवकें द्रीकरणाच्या तत्त्वावर आपफया 
त्रवचार्ाशी सांलग्न राहून, प्रत्येक कें द्र आज काम करीत आहे. त्यासाठी खाजर्ी कां िाट पद्धतीने र्ाड्या 
त्रनयुक्त केफया आहेत. सांपूणग महाराष्रात ‘सकाळ’चे १३०० एजांट आहेत, तर ४००० त्रवके्रते आहेत. प्रत्येक 
त्रवचार्ाला आपफया पद्धतीने काम करण्याची मोकळीक त्रदली असली तरी पुण्याच्या मुख्य कायालयातून 
त्याचे समन्सवयीकरण साधले जाते. प्रत्येक त्रवचार् आपापफया पत्ररसरात प्रचार करून त्रवतरण वाढवण्याचे 
प्रयत्न आजही अत्रतशय जाणीवपूवगक करीत असतो. यासाठी ल्व्हत्रर्ओ त्रफफम तयार केली असून ती 
खेर्ोपार्ी दाखत्रवली जाते. ‘सकाळ’च्या त्रवतरण त्रवचार्ाचे प्रमुख श्री. त्रवजय सबनीस याांच्या नेतृत्वाखाली 
‘सकाळ’चा त्रवतरण त्रवचार् अत्रतशय कायगसमतेने हे काम करीत आहे. बरीच वष े नर्रच्या चाांदेकराांच्या 
त्रपतापुिाांनी हे त्रवतरणाचे काम केले आहे. सोलापूरचे सांजीव सपपरकर, साताऱ्याचे श्री. खाांरे्कर, 
कोफहापूर-साांर्ली त्रवचार्ाचे श्री. त्रलमये अत्रतशय त्रनष्ेने ‘सकाळ’चे त्रवतरक महणून वष ेकाम करीत होते. 

 
‘सकाळ’ कायालयातील एक उल्लेखनीय त्रवचार् महणनू ‘सकाळ’च्या सांदचग ग्रांथालयाचा त्रनदेश 

केला पात्रहजे. वतगमानपिाच्या दृष्टीने सांदचग ग्रांथालयाचे वरे्ळे महत्त्व आहे. त्रवत्रवध मौत्रलक ग्रांथ, 
कोशवाङ्मय याांच्याबरोबर या ग्रांथालयात ‘कािण त्रवचार्’ आहे. पसळेकराांच्या काळात श्री. चानू हे काम 
पाहत असत. १९८८ पासून श्री. सुरेश जाधव याांनी कौशफयाने व कफपकतेने सांदचग ग्रांथालय वाढवले आहे. 
वृत्तपि ग्रांथालयातील सांदचाचे व्यव्थापन, त्याचे तात्रलकीकरण हे शास्त्र महणनू त्रवकत्रसत झालेले 
नसताना काळाची र्रज वाढते हे ओळखून मात्रहतीचे सेि, त्या मध्ये होणारा त्रव्तार, केवळ 
्मरणशक्तीवर अवलांबनू राहणे योग्य नसफयाने अचकू मात्रहतीचे वृत्तपि सांदचात असणारे महत्त्व हे सवग 
त्रवचारात घेऊन श्री. जाधव याांनी या ग्रांथालयाची एक फेररचनाच केली आहे. पसळेकराांच्या मनातील 
मूळच्या कफपनेचा त्याांनी त्रव्तार केला आहे. सांर्णकाचा वापर हे तपशील, सांदचग जतन करण्यासाठी 
केला जातो. मायक्रोत्रफफमस काढफया जात असत. आता त्याची जार्ा त्रसर्ीज ने घेतली आहे. तसेच 
इांटरनेटचा वापरही ग्रांथालयात होऊ लार्ला आहे. त्रहशबे त्रवचार्ानांतर ‘सकाळ’ मध्ये सांर्णकाचा वापर 
करणारा ग्रांथालय हा दुसरा त्रवचार् आहे. 

 
‘सकाळ’ : मंुबई आरृ्वत्ती – प्रारांची ‘सकाळ’ हे नाव कायम ठेवनू ‘मुांबई सकाळ’ सुरू करण्याचा 

त्रवचार पसळेकराांनी केला. त्याला र्ॉ. बानूबाई कोयाजी, पी. के. रॉय याांनी प्रोत्साहन त्रदले. प्रचादेवी येथे 
‘मुांबई सकाळ’ साठी जार्ा घेऊन १२ त्रर्सेंबर १९७० रोजी ‘मुांबई सकाळ’ सुरू करण्यात आला. त्यावळेी 
श्री. वा. दा. थते्त हे ‘मुांबई सकाळ’चे ्थात्रनक सांपादक होते. 

 
मुांबईत १९७० सालापयंत अनेक वृत्तपिे ल््थर झालेली होती. त्यामुळे मुांबईत व्यावसात्रयक ्पधा 

वरे्ळी होती. र्ॉ. पसळेकराांच्या मृत्यूनांतर व्यव्थापकीय मांर्ळाने प्रत्रतकूल पत्ररल््थतीतही ‘मुांबई सकाळ’ 
चालू ठेवला. काहीशा दुलग त्रसत ्वरूपातच दीघगकाळ त्याचे अल््तत्व त्रटकवनू ठेवले. ‘मुांबई सकाळ’चे 
अनेक सांपादक या काळात बदलले. ‘मुांबई सकाळ’ला पांचवीस वष े पूणग झाली असली तरी त्या मानाने 
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्थयैग, नाव व प्रत्रतष्ा त्रमळवनू मुांबईत ्वतः ची ्वतांि छाप अद्याप प्र्थात्रपत व्हायची आहे. १ जानेवारी 
१९८० ला ‘मुांबई सांध्या’ सुरू केले. पण काही काळाने हेही प्रकाशन बांद झाले.  

 
वा. दा. थते्त याांच्यानांतर र्ोव्यातील ‘र्ोमांतक’चे सांपादक श्री. माधव र्र्करी हे ‘मुांबई सकाळ’चे 

सांपादक झाले. त्याांनी या वृत्तपिाला वर काढण्यात बरेच यश त्रमळत्रवले. त्याांच्यानांतर काही वष े श्री. 
आत्माराम सावांत याांनी, काही वष ेचांद्रकाांत घोरपरे् याांनीही ‘मुांबई सकाळ’चे सांपादक महणून काम केले 
आहे. सध्या श्री. राधाकृष्ण नावेकर हे सांपादक आहेत. कुवळेकराांनी आत्रण ‘सकाळ’च्या व्यव्थापनाने 
मुांबईच्या या वृत्तपिात अनेक बदल केले. ‘मुांबई सकाळ’ असे न महणता नुसते ‘सकाळ’ असे नाव ठेवले. 
२८ जानेवारी १९९५ पासून ‘सकाळ’ मुांबई आवृत्ती महणून प्रत्रसद्ध होत असतो. ‘प्रचादेवी’ येथील कायालय 
‘बेलापूर’ येथे नेले असून सकाळचा त्याांनी कायापालट घर्वनू आणला. आशय, माांर्णी या सर्ळयात 
नावीन्सय आणले आत्रण त्रवक्रीचा आकर्ा १८००० वरून ५२ हजारावर कौशफयाने नेला. ‘मुांबई सकाळ’ सुरू 
झाला तेव्हा केवळ १०, ००० खप होता. १० वषांनांतर तो ३७ हजार ६०३ इतका झाला. त्यानांतर माि हा 
आकर्ा झपाट्याने उतरू लार्ला. पुढे काळजीचा काळ सांपवनू १९९८ मध्ये त्याचा खप ७० हजार झाला. 
‘सकाळ’ मुांबईत ्वतांिपणे सांपात्रदत होऊन प्रत्रसद्ध होत असला तरी पुण्यातील अांकाशी, ध्येयाशी तो 
आांतत्ररक पातळीवर जोर्लेला आहे. आज हळूहळू ‘मुांबई सकाळ’ आपली ्वतांि ओळख त्रनमाण करण्यात 
यश्वी होतो आहे असे महणता येईल. 

 
‘सकाळ’ : कोल्हापूर आरृ्वत्ती – ‘सकाळ’च्या चौर्ोत्रलक त्रव्ताराचे दुसरे रूप महणजे ‘सकाळ 

कोफहापूर’ होय. श्री. मुणरे्कर याांच्या कायगकाळात १ ऑर््ट १९८० पासून ‘सकाळ कोफहापूर’ चा प्रारांच 
झाला. श्री.सदा रु्ांबरे हे ‘कोफहापूर सकाळ’चे पत्रहले त्रनवासी सांपादक होते.त्याांच्यानांतर वृत्तपित्रवषयक 
त्रनराळी अत्रचसची कुवळेकराांनी कोफहापूरमधे घर्वली. व्यावसात्रयक दृष्टीनेही ‘सकाळ’ यश्वी झाला. 
अर्चणीतून वर आला. १९८१ मध्ये २४ हजार खपाचा आकर्ा आज ८८ हजार झाला. कोफहापूरमध्ये 
‘सकाळ’ने आपले अल््तत्व प्र्थात्रपत केले आहे. सध्या श्री. अनांत दीत्रसत हे कोफहापूरच्या ‘सकाळ’चे 
त्रनवासी सांपादक आहेत. 

 
‘सकाळ’ : नाणशक आरृ्वत्ती – १९८९ मध्ये नात्रशकचा ‘सकाळ’ सुरू करण्यात आला. श्री. 

िारकानाथ लेले हे ‘नात्रशक सकाळ’चे पत्रहले सांपादक होते, सध्या श्री. उत्तम काांबळे हे सांपादक आहेत. 
नात्रशकमध्ये ‘सकाळ’ची सांथर्तीने का होईना परांतु त्रनत्रित प्रर्ती होत आहे. ्थात्रनक वृत्तपिाांपेसा 
‘सकाळ’ वरे्ळा आहे, तो अत्रधक काही देतो, याची जाणीव नात्रशकवासीयाांना झाली आहे. १९८९ साली 
नात्रशक ‘सकाळ’ सुरू करताना त्रवक्री १० हजार होती, १९९८ साली ही त्रवक्री ३७ हजार झाली. तर २००० 
सालमध्ये ५१ हजार झाली आहे. 
 

‘सकाळ’ मराठर्वाडा आरृ्वत्ती – १ जून १९९९ रोजी ‘सकाळ’ने आपली ही आवृत्ती औरांर्ाबादला 
सुरू केली. मराठवार्ा त्रवचार्ासाठी ्वतांि आवृत्ती असावी अशी कफपना र्ॉ. पसळेकराांच्या मनात ४० 
वषांपूवीच सजली होती. पण कफपना १ जून १९९९ ला प्रत्यसात अवतरली. 

 
प्रारांची पुण्याच्या सकाळची औरांर्ाबाद आवृत्ती दररोज पुण्यात छापून त्रतकरे् पाठवली जात होती. 

परांतु औरांर्ाबादचे अांतर पुण्यापासून सव्वादोनश े त्रकलोमीटरहून जा्त असफयाने सकाळी लवकर अांक 
पोचवायचा तर ताजी बातमी देण्यावर मयादा येत होत्या. ्थात्रनक तसेच त्रवचार्ीय घटनाांना व्यापक ्थान 
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देता येत नसे. परांतु तरीही वाचकाांचा प्रत्रतसाद उत्तम होता आत्रण अनेक त्रहतसचतक ‘सकाळ’ची मराठवार्ा 
आवृत्ती सुरू करावी असे वारांवार सुचवीत होते. अखेर त्रवचाराांती १ जून १९९९ ला सकाळचा मराठवार्ा 
आवृत्तीचा पत्रहला अांक प्रकात्रशत झाला. या आवृत्तीला अजून ्वतांि त्रनवासी सांपादक नेमलेला नसून 
सकाळ वृत्तपि समूहाचे सांपादक श्री. त्रवजय कुवळेकरच औरांर्ाबाद आवृत्तीचे सांपादक आहेत. 

 
‘सकाळ’ची मराठवार्ा आवृत्ती सांपात्रदत करताना श्री. कुवळेकराांनी ्वतांि दृष्टी ठेवली आहे. हा 

अांक ‘पुणे सकाळ’ची सावली वाटता कामा नये. केवळ राजकारणाला महत्त्व न देता ्थात्रनक घटना, 
महत्त्वाच्या घर्ामोर्ी, त्रवधायक कायग, साा्ं कृत्रतक परांपरा याांना यथायोग्य प्रत्रसद्धी त्रमळाली पात्रहजे असे ते 
मानतात. या प्रदेशातील त्रवत्रवध प्रश्न, सम्या आत्रण त्रवकासाच्या त्रदशा याांना ‘सकाळ’च्या व्यासपीठावरून 
वाचा फोर्ली पात्रहजे. मराठवाड्यातील वाचकाांना औरांर्ाबादचा ‘सकाळ’ आपफया त्रजव्हाळयाचा वाटला 
पात्रहजे अशी ओढ व्यव्थापनाला वाटते आहे. 

 
पुण्याहून येणाऱ्या आवृत्तीपेसा या अांकाचे ्वरूप वरे्ळे असेल तरच वाचकाांचा प्रत्रतसाद त्रमळणार 

आहे याची कुवळेकराांना जाणीव होती. या धोरणानुसार पत्रहफयाच अांकामध्ये त्याांनी महत्त्वाचा लेख आपफया 
सांपादकीयाच्या शजेारीच प्रत्रसद्ध केला. महाराष्राचे माजी सत्रचव आत्रण वैधात्रनक त्रवकास मांर्ळ आत्रण 
जलससचन आयोर्ाचे सद्य श्री. चजुांर्राव चौधरी याांचा ‘असा हवा मराठवाड्याच्या त्रवकासाचा कृती 
कायगक्रम’ हा लेख याचवळेी प्रत्रसद्ध झाला. या लेखाच्या रूपाने त्याांनी मराठवाड्यातील लोकाांच्या 
त्रजव्हाळयाच्या प्रश्नालाच ्पशग केला होता. त्यानांतर पत्रहफया दहा त्रदवसाांतच मराठवाड्यातील प्रत्येक 
त्रजफह्याचे सवांर्ीण दशगन घर्वणारी ्वतांि पुरवणी ‘सकाळ’ने प्रत्रसद्ध केली. २ जून लातूर त्रजफहा पुरवणी, 
७ जून बीर्, ८ जून उ्मानाबद, ९ जून परचणी, ११ जून नाांदेर् आत्रण १४ जून सहर्ोली त्रजफहा पुरवणी 
अशा पुरवण्या प्रत्रसद्ध केफया आहेत. या पुरवण्याांमधून त्या त्रजफह्याांचे सवांर्ीण त्रचि त्रजवांत होते. त्या 
त्रजफह्याांतील साा्ं कृत्रतक परांपरा, त्रनसर्ग, सांताांचे कायग, त्रवचार्ामधील त्रवधायक कायग करणारे नेते, 
समाजसेवक याांचा त्रव्तृत पत्ररचय, परांपरार्त उद्योर्धांदे, त्याांची आजची ल््थती व प्रश्न याांचे त्रचि त्यािारे 
उचे केले. प्रत्येक त्रजफहयाचा चौर्ोत्रलक पत्ररसर कसा आहे, पयगटनासाठी महत्त्वाची त्रठकाणे कोणती 
आहेत, आज या त्रजफह्याांमध्ये त्रवकासासाठी कोणते प्रकफप राबवले जात आहेत, याांचा त्रव्तृत पत्ररचय या 
पुरवण्याांनी करून त्रदला. लेखाांना चरपूर छायात्रचिाांची जोर् देऊन सांपादकाांनी पुरवण्याांतून तो तो त्रजफहा 
सजीव केला. 

 
परांतु अशा र्ोष्टी करीत असताना औरांर्ाबाद सकाळला प्रादेत्रशक वृत्तपिाच्या मयादा पर्णार 

नाहीत आत्रण ते प्रादेत्रशक तोंर्ावळयाचे पि होणार नाही याची सांपादक कुवळेकराांनी दसता घेतली. 
्थात्रनक, राज्य, राष्रीय आत्रण आांतरराष्रीय ्तरापयंतच्या वृत्ताांना सामावनू घेऊन पत्ररपूणग ्वतांि 
दैत्रनकाचे रूप औरांर्ाबादच्या ‘सकाळ’ला देण्याचा त्याांचा प्रयत्न आहे. पुण्याच्या मध्यवती सकाळशी अनुबांध 
ठेवत या ‘सकाळ’चे ्वतःचे ्वतांिपणही जोपासले जाईल, या त्रवषयी ते प्रयत्नशील आहेत. 

 
१ जून २००० रोजी औरांर्ाबादच्या ‘सकाळ’ने प्रथम वधापन त्रदन साजरा केला तेव्हा ८० पृष्ाांचा 

‘मराठवार्ा : नव्या वाटा नवी वळणे’ हा खास अांक सांपादकाांनी प्रत्रसद्ध केला. आज मराठवाड्याचा 
कायापालट झपाट्याने कसा होत आहे याचा पनु्सहा सवांर्ीण वधे त्यातून घेतला. औरांर्ाबादच्या ‘सकाळ’ने 
एक वषग पूणग केले तेव्हा वाचकाांनी आपफया प्रत्रतत्रक्रया उ्फूतगपणे व्यक्त केफया. त्यातील एक प्रत्रतत्रक्रया 
प्रात्रतत्रनत्रधक महणनू बघता येईल. “मराठवाड्याच्या चमूीत ‘सकाळ’ने उत्रशरा का होईना सुसवात केली. पण 
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एका वषात ‘सकाळ’ घराघरात पोचला आहे. वाचकाांना आपलां  हक्काचां दैत्रनक त्रमळाफयाचा आनांद झाला 
आहे.” 

 
वाचकाांनी ही प्रत्रतत्रक्रया ‘सकाळ’च्या त्रवक्रीच्या आकड्याांवरून पुरेशी ्पष्ट होतेच. पुण्याहून 

जाणाऱ्या मराठवार्ा आवृत्तीची त्रवक्री दररोज १८ हजार होती. १ जून १९९९ ला औरांर्ाबाद आवृत्ती सुरू 
झाली तेव्हा त्रवक्री ४० हजार होती आत्रण आज १ वषग पूणग होताना जवळ जवळ ५० हजार आहे. महणजे 
पुण्याहून जाणाऱ्या आवृत्तीच्या त्रवक्रीच्या दुपटीपेसा जा्त खप एका वषात झाला. 

 
सा्ताणहक अथसमंथन : आर्मथक रु्ांतवणूक त्रवषयक मार्गदशगन करणारे साप्तात्रहक असे ‘अथगमांथन’ 

या साप्तात्रहकाचे वणगन करता येईल. त्रमळवलेला पैसा त्रशल्लक ठेवणे आत्रण तो योग्य व सुरत्रसत त्रठकाणी 
रु्ांतवणे हा माणसाचा ्वचावच आहे. पूवी यात्रवषयी अर्दी साांकेत्रतक कफपना होत्या. ‘सोने खरेदी’ ही एक 
रु्ांतवणूक मानली जात असे. लोकाांचा सोनां घेताना ‘मध्यरािीही पैसा करता येतो!’ ही दृष्टी होती. नांतर या 
मार्ाने पैसा रु्ांतवला तर व्याजाचे नुकसान होते, ही दृष्टी येत रे्ली. पो्ट, बँका याांच्याकरे् लोक वळले. 
‘शअेर बाजार’ हा अल््थर आत्रण असुरत्रसत मार्ग वाटत असफयाने सवगसामान्सय माणसे शअेसगपासून दूर 
असायची. बँकेत व्याज त्रमळते, सुरत्रसतता असते, परांतु तेथे पैसा महणावा त्रततका वाढत नाही ही र्ोष्ट 
लोकाांना जाणवत रे्ली. शअेर खरेदीत्रवषयी चीती कमी होऊन एक आकषगण त्रनमाण झाले. मोठमोठ्या 
कां पन्सयाांचे शअेसग रु्ांतवणुकीसाठी खुले होऊ लार्ले. त्याांची खरेदी त्रवक्री करून देणारे मधले दलाल, 
ब्रोकसग, तो व्यवहार, त्यामध्ये वाढणारे त्रवत्त, त्याचे प्रमाण या र्ोष्टी लोकाांच्या ध्यानात आफया आत्रण हळूहळू 
पाांढरपेशी साचेबांद कफपना बदलून आपला पैसा वाढवत नेणे ही दृष्टी लोकाांना आली. शअेसग खरेदी हा 
त्रवषय लोकाांना अत्रधक समजत रे्ला. या बरोबर रु्ांतवणकुीची इतरही दारे उघर्त रे्ली. अशा वळेी नेमकी 
रु्ांतवणूक कुठे व त्रकती प्रमाणात करावी, नेमके कोणते शअेसग केव्हा घ्याव,े केव्हा त्रवकाव ेयाचे मार्गदशगन 
महत्त्वाचे ठरू लार्ले. जनमनाचा हा कौल व समाजजीवनात पुढे येणारा हा त्रवषय ‘सकाळ’ने अत्रतशय 
कौशफयाने उचलला. 

 
प्रथम अथग रु्ांतवणूक त्रवषयक ‘साप्तात्रहक सदर’ सुरू केले. लोकाांना ते आवर्त आहे, प्रत्रतसाद 

त्रमळत आहे हे लसात आले तेव्हा त्याचे केवळ ‘साप्तात्रहक सदर’ हे ्वरूप मयात्रदत वाटू लार्ले. 
अथगत्रवषयक त्रवषयाांची व्यापकताही लसात आली. तेव्हा या त्रवषयावर ्वतांि साप्तात्रहक काढाव ेही कफपना 
व्यव्थापन व सांपादकीय चचेतून पुढे आली. इांग्रजी, सहदी, रु्जरातीमध्येही अथगत्रवषयक मात्रहती देणारी 
साप्तात्रहके आहेत. व्यापारी प्रवृत्ती मूलतःच रु्जराती समाजाची असफयाने रु्जरातीत या त्रवषयावर 
साप्तात्रहके होतीच. मराठी माणसाची या सांदचात मनःप्रवृत्ती त्रनमाण होऊ लार्फयावर योग्य मार्गदशगनाची 
त्याांना र्रज त्रनमाण झाली. 

 
मराठीमध्ये या त्रवषयी साप्तात्रहके काढण्याचे अर्दी तुरळक प्रयत्न इत्रतहासात त्रदसतात. 

उद्योर्ाला चालना देणारे ‘उद्योर्ोत्कषग’ (१९०२), तर बाजारचाव देणारे ‘बाजारचाव’ (१८८६) तसेच 
‘दैवत प्रबोत्रधनी’(१९१९) ही साप्तात्रहके काही काळ त्रनघाली होती.त्या काळात एकूणच वृत्तपिाचा वाचक 
मयात्रदत होता. तेव्हा त्रवत्रशष्ट त्रवषयाच्या सांदचात ्वतांि वाचकवर्ग उपलब्ध होणे आणखीनच त्रबकट होते. 
पत्ररणामी हे प्रयत्न बांद पर्ले. त्यानांतर दीघगकाळ या आघार्ीवर तशी सामसूमच होती. 
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‘अथगमांथन’ १९९२ ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाले. प्रथम त्याचे सांपादक त्रवजय कुवळेकर होते. पढेु 
प्रचाकर खोले हे ‘अथगमांथन’चे सांपादक झाले. अत्रधकात्रधक ताजी बातमी, मात्रहती देता यावी यासाठी 
‘अथगमांथन’चा आकार व ्वरूप वृत्तपिाप्रमाणेच ठेवण्यात आले.’ 

 
‘अथगमांथन’ फक्त महाराष्रातच नव्हे तर इतर राज्याांतील मराठी माणसाांपयंत पोचले आहे. 

परदेशातही ‘अथगमांथन’चे अांक जातात. तेथील ४०० ते ५०० वर्गणीदार ‘अथगमांथना’च्या यादीवर आहेत. 
सांपादकाांनी ‘अथगमांथन’चे आशयात्मक सेि हळूहळू त्रव्तृत करीत नेले. बँका, रोखे, कां पन्सया, सोने दर, 
जमीनखरेदी, कॉटन एक्सचेंज असे अनेक त्रवषय समात्रवष्ट होत रे्ले. अत्रखल चारतीय पातळीवरचे लेखक 
‘अथगमांथन’ने त्रमळवले आहेत. आय. सी. सी.चे चेअरमन श्री. त्रदवाण, प्रचाकर कुलकणी, ए. एस. शानचार् 
याांच्यासारखे लेखक ‘अथगमांथन’ साठी लेखन करीत असतात. जार्त्रतक पातळीवरील महत्वाच्या 
व्यक्तींच्या मुलाखती प्रत्रसद्ध केफया जातात. काही महत्त्वाच्या लेखाांचे चाषाांतर प्रत्रसद्ध करून ‘अथगमांथन’ला 
ताजे, तत्पर व मात्रहतीपूणग बनवण्याची धर्पर् सुरू असते. 

 
सात वषाच्या मयात्रदत कालावधीत ‘अथगमांथन’ची त्रवक्री १५, ००० च्या आसपास पोचली आहे. 

त्रवकत्रसत होणारे हे साप्तात्रहक आहे.त्रवत्रशष्ट त्रवषयाला प्राधान्सय देऊन प्रत्रसद्ध होणाऱ्या ‘अथगमांथन 
व्याख्यानमाला’ हा या धर्पर्ीतलाच एक प्रयत्न आहे. व्यावहात्ररक अर्चणींना तोंर् देताना एखाद्या 
कां पनीकरे् ग्राहकाने दाद मात्रर्तली तर त्याची दखल महणावी त्रततकी घेतली जात नाही. या सांदचात 
‘अथगमांथन’ने ्वतः करे् एका मांचाची चतू्रमका घेऊन ‘अथगमांथन’च्या माध्यमातून ग्राहकाांच्या अर्चणी सदर 
कां पन्सयाांपयंत कसोशीने पोचवण्याचे काम सुरू केले. 

 
आपफया सात वषांच्या काळात ‘अथगमांथन’ने त्रवत्रवध त्रवषयाांना ्पशग केला आहे. आजचा युर्धमग 

ठरणारा सांर्णक व मात्रहतीचे सांक्रमण जलद र्तीने करणारे आजचे ‘इांटरनेट’ हे माध्यम या दोन्सहींच्या सवग 
कायाची मात्रहती त्रवत्रवध लेखाांिारे जाणीवपूवगक त्रदली आहे. शतेी, सहकार त्याचबरोबर रोजर्ार सांधी, 
युवकाांना उद्योर् जर्तात असणारा वाव याांत्रवषयी अद्ययावत ज्ञान देण्याचा प्रयत्न असतो. खर्तर 
पत्ररल््थतीला तोंर् देऊन आज यश्वी झालेफया उद्योजकाांचा पत्ररचय प्रत्रसद्ध केला जातो. कायदा व 
रु्ांतवणूक याांत्रवषयी मार्गदशगन तर असतेच असते. वाचकाांचा सहचार् हे ‘सकाळ वृत्तपि सां्थे’चेच वैत्रशष्ट्य 
आहे, ती परांपरा चालवत असताना वाचकाांच्या उत्कृष्ट पिाांना बत्रससे देण्याचे वरे्ळेपणही ‘अथगमांथन’ने 
जोपासले. ज्या ज्या माणसाला मराठी येते त्या त्या प्रत्येकापयंत अथगमांथन पोहोचाव ेहेच सांपादकाचे उत्रिष्ट 
आहे. त्रवत्रशष्ट त्रवषय वाचकाांपयंत पोचताना इांग्रजी शब्दाांसाठी अथगपूणग मराठी शब्द घर्वले जातात, यातून 
एकप्रकारे मराठी पत्ररचाषा घर्वण्याचे कामही ‘अथगमांथन’ करीत आहे. 

 
सा्ताणहक सकाळ : सा. सकाळ हे सकाळ पेपसग त्रलत्रमटेर्चे १९८८ मध्ये सुरू झालेले पूणगपणे 

्वतांि साप्तात्रहक आहे. पण ‘साप्तात्रहक सकाळ’चे प्रकाशन ‘सकाळ पेपसग’ त्रल.च्याच वतीने होत 
असफयाने ‘साप्तात्रहक सकाळ’चा त्रवचार या त्रठकाणी आवश्यक तसा अपत्ररहायग आहे. ‘्वराज्य’ची समाप्ती 
आत्रण ‘साप्तात्रहक सकाळ’ चा जन्सम या दरमयान वळे जाऊ न देता अत्रतशय चाणासपणाने व्यव्थापनाने 
‘साप्तात्रहक सकाळ’ चा प्रारांच केला. ‘्वराज्या’चा त्रवसर पर्ण्याच्या आतच ‘साप्तात्रहक सकाळ’ 
वाचकाांसमोर आफयाने व्यवसाय आत्रण वाचकाांची मानत्रसकता याांचे र्त्रणत व्यव्थापनाने त्रबनचूक सोर्वले. 
सप्टेंबर १९८८ मध्ये ‘्वराज्य’चे प्रकाशन काही काळ बांद झाले आत्रण ऑक्टोबर १९८८ मध्ये ‘साप्तात्रहक 
सकाळ’ सुरू झाले. 



अनुक्रमणिका 
 

 

 
‘साप्तात्रहक सकाळ’चे पत्रहले सांपादक श्री. िारकानाथ लेले होते. ‘्वराज्य’मध्ये काम करणारा 

सवग कमगचारी वर्ग ‘साप्तात्रहक सकाळ’च्या नवीन झेंड्याखाली जमा झाला. ‘साप्तात्रहक सकाळ’ने एक वषग 
पूणग केफयानांतर एक महत्त्वाचा बदल झाला. पूवीचे सांपादक िारकानाथ लेले हे ‘नात्रशक सकाळ’ची 
जबाबदारी ्वीकारण्यासाठी नात्रशकला रे्ले. त्याांची जार्ा नव ेसांपादक श्री. सदा रु्ांबरे याांनी घेतली. नव्या 
त्रपढीचे ते प्रत्रतत्रनधी होते. त्याांच्याकरे् नवीन प्रायोत्रर्क दृष्टी होती. बदलते बाह्य जीवन, समाजजीवनात 
त्रनमाण होणाऱ्या र्रजा, त्रवत्रवध त्रवषयाांत्रवषयी त्रनमाण होणारे औत्सुक्य याची त्याांना जाणीव होती. दैत्रनकाांनी 
साप्तात्रहक पुरवण्या सुरू केफयाने साप्तात्रहकाांचे महत्त्व कमी होऊन ती सीण होतात; पण असे ताण त्रनमाण 
होत असतानाही आशयघन साप्तात्रहक वाचकाांसमोर ठेवण्याची तयारी सांपादक रु्ांबरे याांनी मनोमन ठेवली. 

 
समाजमनाला आज त्रवत्रवध त्रवषयाांमधे रस आहे. राजकारण, अथगकारण याांपासून प्राांतोप्राांतीचे 

पदाथग, पयगटनापासून नवी पु्तके, कॅसेट याांपयंत हे समाजमनाचे आवर्ीचे त्रवषय पसरले आहेत. 
समाजाची जीवनशलैी बदलत आहे. नववधूचा साजशृांर्ार यापासून पाटीची व्यव्था येथपयंत अनेक नवीन 
कफपना सजत आहेत. या बदलत्या जीवनशलैीचा रोख, तसेच लोकाांचे आवर्ीचे त्रवषय हेरून श्री. रु्ांबरे 
याांनी ‘साप्तात्रहक सकाळ’चे रूप हळूहळू बदलत नवीन जीवनाशी सांवाद साधणारे ठेवले. राजकीय लेख, 
सामात्रजक त्रवषयाांवरील लेख, बदलत्या जीवनमानाशी सांवाद साधणारी सदरे, वाङ्मयीन लेखमाला, 
खेळ, नाटक, त्रचिपट, सात्रहत्य या त्रवत्रवध त्रवषयाांना ‘साप्तात्रहक सकाळ’ने आपफयात सामावनू घेतले आहे. 
प्रत्येक त्रवषयात सतत नव ेकाहीतरी देण्याचा प्रयत्न आहे. 

 
‘साप्तात्रहक सकाळ’ने काही महत्त्वाच्या लेखमाला प्रत्रसद्ध केफया आहेत. र्ॉ. त्रव. रा. करांदीकर 

याांची ज्ञानेश्वरीत्रवषयक लेखमाला, सदानांद मोरे याांचे ‘तुकाराम दशगन’, या लेखमालाांची पु्तके प्रत्रसद्ध 
झाली आहेत आत्रण सन्समाननीय असा सात्रहत्य अकादमी पुर्कार सदर ग्रांथाने त्रमळवला आहे. श्रीत्रनवास 
सावांत याांचे ‘वधे महामानवाचा’, कुलदीप नय्यर याांचे राजकीय लेख, मीना चांदावरकर, र्ॉ. लीला पाटील 
याांचे त्रशसणत्रवषयक लेख, मानसोपचारतज्ज्ञ अांजली पेंर्से याांची ‘देहबोली’, वासांती घैसास याांची 
प्रवासवणगने, अत्रनल बळेल याांचे ‘ग्रांथवाता’, शांकर सारर्ा याांचे ‘सात्रहत्य’ ही सदरे ‘साप्तात्रहक सकाळ’ची 
वैत्रशष्टे्य ठरली आहेत. ‘साप्तात्रहक सकाळ’ने आपफया त्रवशषेाांकाची एक खात्रसयत त्रनमाण केली आहे. 
त्रवत्रवध त्रवषयाांवर सतत त्रवशषेाांक काढले जातात. पयगटन, सत्रचपालट, कथा, मेंदी या वाचकत्रप्रय 
त्रवषयाांबरोबर सु्ीत्रवशषेाांक, पयगटनत्रवशषेाांक इतकेच नव्हे तर र्ृहसजावट, त्रफटनेस ह्या आधुत्रनक 
त्रवषयाांवरही त्रवशषेाांक काढले आहेत. एकूण बारा त्रवशषेाांक दरवषी प्रत्रसद्ध होतात. 

 
या त्रवशषेाांकाांच्या सांपादनामध्ये सांपादक रु्ांबरे याांची ्वतांि दृष्टी आहे. केवळ मात्रहतीवर चर न देता 

माणसाचा अनुचव समदृ्ध करण्यावर त्याांतून चर त्रदला जातो. त्या त्या त्रवषयाचा सवग बाजूांनी वधे घेतला 
जातो. बदलते जीवन, नव े प्रश्न त्रवचाराांत घेऊन त्या त्रवषयातील तज्ज्ञाांकरू्न वरे्वरे्ळी सदरे त्रलहून 
घेतली जातात. उदा. आनांद नार्कणीचे ‘्वचाव’, र्ॉ. आर्रकराांचे हे ‘आरोग्य त्रवज्ञान’, र्ॉ. सदानांद मोरे 
याांचे ‘लोकमान्सय ते महात्मा’, एन. र्ी. आपटे याांचे इांग्रजी त्रवषयक सदर अशी ही सदरे त्रवशषे महत्त्वाची 
आहेत. नॅशनल रीर्रत्रशपच्या सव्हेनुसार ८ लाख माणसे साप्तात्रहक सकाळ वाचतात अशी नोंद झाली 
आहे. 
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‘साप्तात्रहक सकाळ’ची कथा्पधा हे रे्ली बारा वष े मोठे आकषगण आहे. ्पधेसाठी दरवषी 
जवळजवळ १५०० कथा येतात. ‘साप्तात्रहक सकाळ’ने त्रदवाळी अांकाांच्या रूपानेही आपले वैत्रशष्ट्य त्रनमाण 
केले आहे. एरवीचे रूप बदलून वाङ्मयीन ्वरूपाचा आत्रण अत्रधक प्रर्फच अत्रचसची असणारा दजेदार 
त्रदवाळी अांक प्रत्रसद्ध केफयामुळे ‘साप्तात्रहक सकाळ’च्या त्रदवाळी अांकाांना सातत्याने पुर्कार त्रमळाले 
आहेत. लार्ोपाठ तीन वष ेमराठी सात्रहत्य पत्ररषदेचे पुर्कार ‘साप्तात्रहक सकाळ’ने त्रमळत्रवले असून तसेच 
मुांबई मराठी पिकार सांघाचे पात्ररतोत्रषकही ‘साप्तात्रहक सकाळ’ने चार वळेा त्रमळत्रवले आहे. 

 
२० ऑक्टोबर १९९८ पासून र्ॉ. पसळेकर याांच्या कन्सया कु.लीला पसळेकर याांनी ‘साप्तात्रहक 

सकाळ’ व ‘अथगमांथन’ या दोन साप्तात्रहकाांचे प्रकाशक महणून काम करण्यास प्रारांच केला आहे. १९८७ मध्ये 
प्रारांची ‘साप्तात्रहक सकाळ’ची त्रवक्री ३०, ००० होती. १९९८ मध्ये ती ४०, ००० होती आत्रण त्रवशषेाांकाांची 
त्रवक्री १ लाखाची पातळी ओलाांरू्न पुढे रे्ली आहे. ‘साप्तात्रहक सकाळ’च्या यशामध्ये मुख्य सांपादक आत्रण 
त्याांचे सवग सहकारी याांचा मोठाच वाटा आहे. 
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७. 
राष्ट्रीय, आतंरराष्ट्रीय घटना आणि ‘सकाळ’ 
 

पिकार, सांपादक आत्रण वाताहर महणनू र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांच्या व्यल्क्तमत्त्वाची 
पायाचरणी अमेत्ररकेतील त्याांच्या वा्तव्यात झाली. अमेत्ररकेतील वा्तव्य, वृत्तपिाांचा त्रनकटचा सांबांध 
आत्रण प्रदीघग प्रवास याांमुळे माणसाच्या जीवनात वृत्त ही र्ोष्ट एकाच वळेी त्रकती ्तराांवर महत्त्वाची ठरते 
याची पसळेकराांना नेमकी जाण आली. माणसाचे ्थात्रनक जीवन व त्यातील सवग प्रकारच्या घर्ामोर्ी, 
राष्रीय ्तरावरील राजकीय, सामात्रजक घटना आत्रण आांतरराष्रीय ्तरावरील वा्तव व जार्त्रतक 
घटना या तीन ्तराांवर माणसाला वृत्त पुरवले पात्रहजे.्थात्रनक घटनाांशी तो प्रत्यस सांबांत्रधत 
असतो.त्याांच्याशी त्याचे जर्णे त्रनर्त्रर्त असते. घर्णाऱ्या घटना, प्रश्न, सम्या, पत्ररवतगन याांच्याशी तो 
प्रत्यस बाांधलेला असतो. त्याबरोबर राष्रीय पातळीवर त्याच्या मनाची बाांधीलकी असते. राष्रीय 
जात्रणवशेी, सांवदेनेशी तो माणूस त्रनष्ेने सांलग्न व बद्ध असतो. त्या ्तरावरचे त्रवश्व त्याच्या दैनांत्रदन 
अनुचवत्रवश्वाच्या पलीकरे् असते आत्रण शवेटी जार्त्रतक ्तरे याच्याबरोबर माणूस अत्रखल मानवी 
पातळीवर जोर्लेला असतो. आपफया जर्ण्याबाहेर जर्ाच्या कानाकोपऱ्यात काय घर्त आहे, ते कसे 
आहे, त्याच्या जार्त्रतक पत्ररणामाांची कसा अत्रखल मानवजातीला त्रचर्णारी आहे का – याचे चान वाचकाांना 
वृत्तपिाने बातमी पुरवफयाखेरीज त्रमळणे शक्य नाही; ते चान वाचकाांना देणे हे वृत्तपिाचे एक महत्त्वाचे कायग 
आहे असे पसळेकराांना वाटत होते. 

 
त्याचबरोबर वृत्तकफपनेची कसा केवढी त्रव्तृत आहे, एखाद्या घटनेचे सवांर्ीण चान येण्यासाठी 

सकृतदशगनी घर्णारी घटना देणे हे वृत्ताचे फक्त एक अांर् आहे, त्याच्या बाजू त्रवत्रवध असतात; त्याला 
लाांबी, रूां दी तशी खोली असते. प्रत्येक वृत्ताला त्या वृत्ताच्या ्वरूपानुसार, त्रनकर्ीनुसार व ्तरानुसार 
अनेक बाजू त्रनमाण होत असतात. त्या सवग बाजू प्रकात्रशत होतील अशी बातमी त्रदली पात्रहजे. बातमी, 
बातमीपि, वातापि, लेखमाला अशी अत्रधक त्रव्तृत होणारी वृत्तलेखनाची प्रतवारी त्याांनी घर्वली होती. 
त्यातून वृत्तपिातील बातमीची, ‘सवांर्ीण वृत्ता’ची एक सांकफपना त्याांनी प्रयत्नपूवगक घर्वली होती. या 
सांकफपनेचे ्वरूप अत्रतशय लवत्रचक होते. त्यामध्ये ठोकताळे, प्रमाण आत्रण ‘आदशग पाठ्यनमुना’ होऊच 
शकत नाही. या सांदचात त्याांनी एक त्रश्त ‘सकाळ’मध्ये घालून त्रदली होती. 

 
या काळातील बातमयाांनी तात्कात्रलक उपयोत्रर्तेची पायरी केव्हाच ओलाांर्ली आहे असे जाणवते. 

‘सकाळ’ची रे्फया अरु्सष्ट वषातील कोणतीही त्रवत्रशष्ट घटनेच्या वळेची फाईल उघर्ली की तो काळ 
तपत्रशलासह आपफयापढेु त्रजवांत होऊन उचा राहतो. त्या घटनाांचा पुनःप्रत्यय घेता येतो. केवळ वृत्तपि न 
राहता तो इत्रतहास होतो. ्थात्रनक, प्राांतीय, राष्रीय, आांतरराष्रीय अशा ्तराांवर एकाच वळेी बातमीचा 
कॅमेरा त्रफरताना त्रदसतो. बातमीच्या दृष्टीने वृत्तपिाचे पत्रहफया पानाचे महत्त्व ‘सकाळ’ने जाणवनू त्रदले. 
मथळे हे बातमयाांकरे् लस वधूेन घेणारे कसे हवते याचे तांि पसळेकराांनी त्रनमाण केले होते. त्यानुसार 
र्रजेप्रमाणे हे मथळे सांपूणग पानचर सकवा त्रवचार्ून देण्यात येतात. या सवग र्ोष्टी अत्रतशय जाणीवपूवगक 
तयार केफया जातात. 

 
‘सकाळ’च्या प्रारांची ्थात्रनक पातळीवरची महत्त्वाची घटना होती पुण्यातील प्लेर्ची साथ आत्रण 

राष्रीय घटना होती मुांबईला होणारी पुढाऱ्याांची धरपकर्. त्यातून उद्भवलेला सहदु-मुसलमान दांर्ा. या 
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घटनाांच्या बातमया पुण्याला फोनवर पाठवण्याची सोय त्याांनी केली होती. १९३३ सालची पुण्यातील प्लेर्ची 
साथ आत्रण त्या सांदचात मयुत्रनत्रसपालीटीच्या सग्णालयामधील र्ोंधळ याांचे व्तुत्रनष् त्रचि ‘सकाळ’ने 
वाचकाांपयंत पोचवले होते. घरोघर माणसे पाठवनू रोर्ाचा फैलाव, त्याचे प्रमाण, मृत्यूची नोंद, त्याची 
आकरे्वारी या र्ोष्टींची मात्रहती त्रमळवनू ती प्रत्रसद्ध केली होती. र्ावात एखादी चयांकर रोर्राई पसरते 
तेव्हा जीवनात ताण कसे येतात, वातावरण कसे असते, मृत्यूचे चयही कसे वाटत राहते, शासनाची या 
सांदचात कोणती चतू्रमका असावी आत्रण प्रत्यसात कोणती आहे याचे व्यापक चान ‘मयुत्रनत्रसपात्रलटीतील 
र्ोंधळ’ यासारख्या वृत्तमालेच्या या ्वरूपातील सत्रव्तर वृत्तामुळे लोकाांना येते. 

 
‘सकाळ’मध्ये प्रचाव अत्रधक जाणवणारी घटना आहे- दुसरे जार्त्रतक महायुद्ध. पत्रिमेत पेट 

घेतलेले दुसरे युद्ध आत्रण त्याच वळेेला चारतात तीव्र होणारे ्वातांत्र्याचे आांदोलन या घटना एकाच वळेी 
घर्णाऱ्या आहेत. ‘सकाळ’ला दुसऱ्या युद्धाने हात त्रदला असेही काही टीकाकाराांकरू्न महटले जात असे. 
परांतु त्यासाठी ‘सकाळ’ने कोणते पत्ररश्रम केले हे बत्रघतले की ‘सकाळ’ला आपफया पत्ररश्रमाची पावती 
त्रमळाली असे महणता येते. 

 
युद्धाच्या बातमया अचूक त्रमळवण्यासाठी ज.पाां.देशमुखाांना ‘सकाळ’ने युरोपमध्ये प्रत्रतनधी महणून 

पाठवले. बातमीमध्ये रोजचे युद्धाचे त्रचि येई, घटना येत; परांतु त्याांच्यामारे् असणारे राजकारण, जनजीवन 
येऊ शकत नसे. त्यासाठी युद्धातील घटना, राजकारण याांची त्रचत्रकत्सा करणारे सदर ‘युद्धाचा रे्ला 
आठवर्ा’ दर रत्रववारी प्रत्रसद्ध केले जात होते. ‘घर्ामोर्ी’ हे रत्रववारचे सदर राजकीय घटनाांची त्रचत्रकत्सा 
करणारे असे. युद्धाच्या दृष्टीने १९४५ सालचा ऑर््ट मत्रहना अत्रतशय महत्त्वाचा ठरतो. युद्ध सांपत आलेले 
होते. दो्त राष्राांमध्ये जमगनीच्या सांदचात वाटाघाटी सुरू होत होत्या. त्याच वळेेला दो्त राष्रे आत्रण 
अमेत्ररका याांनी आपला मोहरा जपानकरे् वळवला. जपानवरचे हल्ले, बेत्रचराख होणारे जपान याचे त्रचि 
‘सकाळ’ने वाचकाांना त्रदले. पर्द्यावरचे व पर्द्यामार्चे वृत्त एकाच वळेी कसे समोर ठेवले जात होते हे या 
अांकातून बघण्यासारखेच होते. 

 
१९४४ सालचा ऑर््ट मत्रहना हा दुसऱ्या महायुद्धातील महत्त्वाचा मत्रहना होता. जपान त्रवरोधात 

दो्त राष्राांनी नवीन आघार्ी उघर्णे; जपानला तीन बाजूांनी कैचीत पकरू्न बॉमब हफफयाांनी चाजून 
काढणे; एक एक करीत त्याांचे सामर्थयग नष्ट करणे; शवेटी जपानमधील मनुष्यव्तीवरच बॉमबहल्ला करणे; 
जमगनीप्रमाणे जपानने एकही अट न ठेवता सांपूणग शरणार्ती पत्करणे; या घटना या मत्रहन्सयात अत्रधक 
महत्त्वाच्या आहेत. युद्धाच्या प्रत्यस पर्द्यावर घर्णाऱ्या आहेत. पत्रहफया पानावर या बातमयाांना प्राधान्सय 
आहे.इथे बातमी बातमीपिाचे रूप घेताना त्रदसते. 

 
युद्धाच्या दैनांत्रदन घटना आत्रण ताजे वृत्त सत्रव्तर देताना त्रदलेली नकाशाांची पूरक जोर् अत्रतशय 

बोलकी आहे. रोजची ल््तथी दाखवणारे नकाश,े त्याांची सूची, त्याांची त्रव्तृत वणगने, युद्धाचे चान उत्तम 
रीतीने ्पष्ट करतात. उदाहरण द्यायचे तर रत्रशया युद्धात उतरफयानांतर जपानची तीनही बाजूांनी होणारी 
कोंर्ी नकाशातून ्पष्ट केली आहे. ६ ऑर््ट १९४५ त्रहरोत्रशमावर आत्रण ९ ऑर््ट १९४५ रोजी 
नार्ासाकीवर बॉमबहल्ला झाला. त्यानांतर या उ्ध्व्त शहराांचे वणगन करणारे सत्रव्तर बातमीपि प्रत्रसद्ध 
करण्यात आले. १२ ऑर््ट १९४५ रोजी जपानमधील कोबो बांदरावरील र्ोदी त्रवचार्ावर तीन हजार टन 
वजनाचा बॉमब टाकला रे्ला. त्यामुळे उर्णारा चर्का, होणारा ्फोट आत्रण चर्कणारी आर् याांच्या 
छायात्रचिाांनी या घटनाांचे त्रवनाशकारी दृश्यच त्रजवांत केले. या सवग घटनाांचा नायक ठरला होता ‘अणुबॉमब’. 
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त्याची त्रनर्ममती कुठे, कशी झाली, या त्रवनाशकारी सांघषगनाट्याची तयारी दो्त राष्रे कशी करत होती, 
जमगन ज्यू सांशोधक प्रो. रूर्ॉफफ पेरील व प्रा. बोर हे ज्यू असफयाने त्याांना हिपार करून त्याांची सांशोधन 
शाळा जमगनीने कशी ताब्यात घेतली, या सांशोधकाांना दो्त राष्राांनी मदतीला घेऊन अणुबॉमब त्रनर्ममतीची 
तयारी कशी केली याांत्रवषयी खास चौकट करून मात्रहतीरूपी वृत्त पत्रहफया पानावर प्रत्रसद्ध केले. अखेर १४ 
ऑर््ट १९४५ ला जपान पूणगपणे मोरू्न पर्ले.चौराष्राांच्या सवग अटी जपानने मान्सय केफया. १५ ऑर््ट 
१९४५ रोजी जपानने त्रबनशतग शरणार्ती पत्करली. दुसऱ्या जार्त्रतक युद्धाचा होणारा शेवट, जपानचे राजे 
त्रहरोटोओ याांनी देशाला त्रदलेला सांदेश-याांचे वृत्त देताना चारतीय वळे आवजूगन त्रदलेली त्रदसते. ही पद्धत 
आजही कायम आहे. 

 
या घटनाांच्या मार्नू वरे्ाने पुढे येणारे ‘मुत्सद्ययाांचे युद्ध’ ही या युद्धाची दुसरी बाजू आहे. जर् 

सजकण्याची महत्त्वाकाांसा बाळर्णाऱ्या जमगनीला पराचतू व्हाव ेलार्ले. अपमानकारक अटी आत्रण राष्राचे 
होणारे साांपत्रत्तक, लष्करी खच्चीकरण मान्सय करण्यात्रशवाय जमगनीला दुसरा मार्गच नव्हता. या घटनाांचा 
सवग तपशील त्रदला आहे. जमगनीचे हवाई, नात्रवक व लष्करी दल सामर्थयग नष्ट करणार; शस्त्रासे्त्र; दासर्ोळा 
जप्त; नाझी सा्ं था नामशषे; काही काळ मध्यवती जमगन सरकार अल््तत्वात येणार नाही, इतर देशाांची 
नुकसानचरपाई जमगनीने धान्सयरूपाने द्यावी; त्याच्या त्रशसणावर त्रनबधं; केवळ घररु्ती व्तूांचे होणारे 
उत्पादन; जमगनीची होणारी कोंर्ी, राजकारण याांचे बातमीपिातून सत्रव्तर वृत्त त्रदले. या घटनाांची त्रतसरी 
बाजू महणजे जमगनीच्या पराचवानांतर दो्त राष्राांमध्ये त्रनमाण होणारे सांघषग, जमगनीचा फायदा उठवण्याचे 
दो्त राष्राांचे प्रयत्न, या युद्ध घटनाांचे त्रवश्लेषण करणारी ‘युद्धाचा चालू आठवर्ा’ ही साप्तात्रहक 
लेखमाला सातत्याने प्रत्रसद्ध होताना त्रदसते. रत्रववार १ जुलै १९४५ च्या अांकात जमगनीचा पार्ाव केफयानांतर 
दो्त राष्राांची कोणती कार्थाने चालू होती, प्रत्येक नेता त्यामध्ये आपला फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न 
कसा करीत होता याचे उत्कृष्ट त्रवश्लेषण वाचायला त्रमळते. युद्धातील प्रमुख घटनाांचे त्रवश्लेषण 
‘आघार्ीवरील त्रवहांर्मावलोकन’ मध्ये प्रत्रसद्ध होताना त्रदसते. या सवग बातमया, वातापिे याांना समाांतर अशी 
या घटनाांवर चाष्य करणारी सांपादकीये सातत्याने प्रत्रसद्ध होताना त्रदसतात. 

 
याच महायुद्धाच्या काळात चारतातील जीवन एका सांघषगमय काळातून जात होते. चारतीय ्वातांि 

नजरेच्या टप्प्यात आले होते. परांतु फाळणीची अटळता ्वातांत्र्याचा आनांद मलीन करीत होती. आता 
राजकारण, चेटीर्ाठी, चचा सर्ळयाला फाळणीची त्रदशा त्रमळत होती. सांपूणग देशात सवगसामान्सयाांनाही 
उते्तत्रजत करणारे वातावरण होते. या सर्ळयावरून ‘सकाळ’ आपफया बातमयाांचा कॅमेरा त्रफरवताना 
त्रदसतो. या घटनाांची सांतप्त प्रत्रतत्रक्रया पाठवनू दररोज सत्रव्तर वृत्त त्रदले जात होते. बांर्ालमधील 
वातावरण, त्रनवात्रसताांचे प्रश्न, जनजीवनावरील पत्ररणाम याांचा या वृत्तात समावशे आहे. नौखाली दांर्लीवर 
आधात्ररत खास बातमीपि प्रत्रसद्ध केले. या घटनाांचा उच्चाांक चारत-पात्रक्तानच्या फाळणीच्या वळेी 
त्रदसतो. पत्रिम पात्रक्तान ते पूवग पात्रक्तान याांना जोर्णाऱ्या १२०० मलै लाांबीच्या र्त्याची मार्णी ब.ॅ 
त्रजना याांनी केली. या सहनशीलतेचा अांत बघणाऱ्या मार्णीवर कर्वी प्रत्रतत्रक्रया व्यक्त होते. यावर बोलके 
व्यांर्त्रचि आहे. पात्रक्तानचे आक्रमक धोरण, काँगे्रसचे पर्ते घेण्याची वृत्ती, मूफयाांची घसरण त्यानेच 
वाढणाऱ्या अवा्तव मार्ण्या ही प्रवृत्ती केवळ पात्रक्तानापुरती मयात्रदत राहणार नाही; उद्या त्रनजाम, 
खत्रल्तान याांच्याकरू्नही अशाच मार्ण्या येतील याचा इशारा देणारे सांपादकीय आहे. म. र्ाांधी, पां. नेहरू 
याांच्यात्रवषयी असणारा आदर बाजूला ठेवनू सांपादकाांनी व्तुत्रनष् चतू्रमकेतून मत व्यक्त केलेले त्रदसते. 

 



अनुक्रमणिका 
 

 

फाळणीच्या पाश्वगचमूीवर सामान्सयाांच्याही चावना जाणून घेणे, त्याांना प्रत्रसद्ध करणे, त्यासाठी त्याांना 
आवाहन करणे हे नव े प्रघात ‘सकाळ’ सजवत होते. या सांदचातही कूपन प्रत्रसद्ध करून सांपादकाांनी 
‘माऊां टबटॅन योजने’वर मत मार्त्रवले. या आवाहनाला सारे्चार हजार वाचकाांनी प्रत्रतसाद त्रदला होता. 

 
्वातांत्र्यप्राप्तीबरोबर चारतातील इांग्रजी सते्तचा शवेट होत होता. या काळात चारतीय जीवनच 

ढवळून त्रनघाले. या काळात हे सारे बदल ज्याांनी सोसले, पचवले, ती माणसे; त्याांचे अनुचव याांना 
ऐत्रतहात्रसक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यातून र्तकाळाचे ऐत्रतहात्रसकच परांतु वरे्ळया अांर्ाने दशगन होत 
असते. हे अनुचव जतन केले पात्रहजेत, लोकाांकरू्न त्रलहून घेतले पात्रहजेत यासाठी ‘्वराज्य’ मध्ये एक 
अत्रचनव लेखमाला जाहीर करण्यात आली. या लेखाांतून एक इत्रतहास साकार होईल अशी पसळेकराांची 
व्यापक आत्रण प्रर्फच दृष्टी होती. या फाळणी पाठोपाठ येणारे ्वातांत्र्य आत्रण मध्यरािी त्रमळणारे ्वातांत्र्य, 
्वातांत्र्याचा पत्रहला त्रदवस, या घटना अत्रतशय महत्त्वाच्या आत्रण रोमहषगक ठरतात. पन सास वषांपूवी हा 
त्रदवस कसा होता, सामान्सय माणसापासून पत्रहले पांतप्रधान नेहरू याांच्यापयंत सवगच चारतीय समाज या 
आनांदात कसा सहचार्ी झाला होता, हा त्रदवस कसा साजरा झाला, प्रत्येक ्तरावर त्याचे ्वरूप कसे 
होते, याचे सवांर्ीण त्रचि ‘सकाळ’ने रांर्वले आहे. त्यात १९४७ साली १ ऑर््टपासून १५ ऑर््टपयंत 
्वातांत्र्यप्राप्तीच्या सणापयंत चढत जाणारे वातावरण उचे केले आहे. राजकीय घटनाांबरोबर देशातले 
वातावरण, ्वातांत्र्याच्या ्वार्ताची तयारी, पुण्यातील वातावरण, दीपोत्सव करण्याच्या सूचना, आयोत्रजत 
केलेले धार्ममक कायगक्रम, यातून रांर्त जाणारे वातावरण उचे केले. पुण्यातील त्रचि अत्रधकच तपत्रशलात 
उचे राहते. दसरा-त्रदवाळी या सणाांप्रमाणे ्वातांत्र्याचे ्वार्त सवग थराांतून कसे झाले याचे त्रचि ्पष्ट होते. 
करमणुकीचे कायगक्रम, क्रीर्ा सामने, देवळाांतून महापूजा, रोषणाईसाठी वर्गणी जमवणे, सरकारी 
कचेऱ्याांवर ध्वज लावणे, बाजारात त्रमठाईची जोरदार आवक आत्रण त्रवक्री या सवग तपत्रशलाांमधून सवांर्ीण 
वृत्त साकार होताना त्रदसते. 

 
१५ ऑर््ट १९४७ रोजी पां. नेहरूां चे पत्रहले पांतप्रधान महणून झालेले सांपूणग चाषण ‘सकाळ’ने प्रत्रसद्ध 

केले. देशात कोणकोणते उपक्रम झाले, मोठमोठ्या कां पन्सयाांनी यामध्ये हातचार कसा लावला हे या चौफेर 
वृत्तातून ्पष्टच होते.मद्रास सरकार, त्रजफहा पत्ररषदा याांनी तसेच मयुत्रनत्रसपालीटीने कमगचाऱ्याांना एका 
मत्रहन्सयाचा बोनस त्रदला. टाटा आयनग ्टील कां पनीत सारे्तीन मत्रहन्सयाांचा बोनस त्रदला. महाराष्रात 
्वातांत्र्यप्राप्तीत्रनत्रमत्त २५०० कैद्याांना मुक्त करण्यात आले. पुण्यातील येरवर्ा तुसां र्ातील ६३६ कैदी मुक्त 
झाले. सामान्सय माणसे यामधे कशी सहचार्ी झाली होती हे बघणे आवश्यक आहे. चहाच्या हॉटेलमध्ये 
फुकट चहा देत होते. काहींनी इस्त्री फुकट करून त्रदली. त्रसनेमा त्रथएटरमधे प्रत्येकाला पेढा आत्रण नारळ 
त्रदला. फोटो ्टुर्ीओने खास सवलत जाहीर केली. या बरोबरच अथातच त्रदल्लीतील समारांचाची बातमी, 
पां. त्रवजयालक्ष्मी पांत्रर्त चारताच्या रत्रशयातील पत्रहफया वकील महणनू रवाना झाफया त्याांचा फोटो, त्रवत्रवध 
प्राांतातून साजरे झालेले कायगक्रम या बातमया होत्या. आठवड्याच्या घर्ामोर्ींमध्ये म. र्ाांधी, शांकरराव देव, 
जयप्रकाश नारायण, आचायग कृपलानी याांच्यावर खास त्रटपणे त्रलत्रहली. ्वातांत्र्याचा अथग, अपेसा आत्रण 
जबाबदारी याांचे त्रवश्लेषण करणारे सांपादकीय त्रदले. इांग्रजी जार्त्रतक चाषा असफयामुळे त्रतचा त्यार् 
उपयोर्ी नाही त्रतचे अध्ययन व अध्यापन करणे आवश्यक आहे असेही मत व्यक्त केले होते. 

 
चारत ्वतांि होणे ही राजकीय घटना, राजकारणापुरती मयात्रदत न राहता साा्ं कृत्रतकही घटना 

होती. देशवासीयाांकरू्न त्रतचा उत्सव साजरा होतो. राष्रीय जाणीव सवग थराांमध्ये कशी त्रदसते याचे त्रव्तृत 
चान ‘सकाळ’ देताना त्रदसतो. 
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चारत सरकारने प्रशासकीय लोकशाही राज्यपद्धती ्वीकारली. यानांतर १९५२ मध्ये पत्रहफया 

सावगत्रिक त्रनवर्णकुा झाफया. त्रनवर्णूक काळात वृत्तपि माध्यमाचे कायग महत्त्वाचे होते. उमेदवार-पत्ररचय, 
व्तुल््तथीची जाणीव, उमेदवारात्रवषयी त्रवश्वास वाटणे, जनतेने त्रनचगय मनाने आत्रण र्ोळसपणे मतदान 
करणे, या र्ोष्टी महत्त्वाच्या असतात. अशावळेी वृत्तपिाची व्तुत्रनष्वृत्ती मान्सय करतानाही पसळेकराांनी 
‘सकाळ पुर्कृत उमेदवार’ ही यादी प्रत्रसद्ध करून उमेदवाराांचा पत्ररचय त्रदला. त्रनवर्णुकीच्या काळातील 
अत्रधक जार्रूकपणे काम करण्याची परांपराच या पत्रहफया त्रनवर्णकुीच्या वळेी त्रनमाण केलेली त्रदसते. 
‘मतदाना’त्रवषयी ताांत्रिक मात्रहती देण्यापासून पत्ररल््थतीचे चान वाचकाांना देण्यापयंत ‘सकाळ’ने कायग 
केलेले त्रदसते. सांपूणग त्रजफहा पातळीवरचे चान याव ेयासाठी पत्ररल््थतीचा मार्ोवा घेऊन खास वातापिे 
प्रत्रसद्ध केली. मतपेटीचे त्रचि देऊन मतदाराांना आवाहन केले. त्रनवर्णकुीचा त्रदवस आत्रण त्रनकाल प्रत्रसद्ध 
करणे या त्यानांतरच्या घटना आहेत. पुण्यातील वातावरण वणगन करणारे सत्रव्तर बातमीपि आहे. त्रवत्रवध 
प्राांताांतील बातमीपिे आहेत. मुांबई शहर असेंब्लीचे त्रनकालपि प्रत्रसद्ध केले. त्रनकालाच्या बातमया देताना 
‘फोनवरून प्राप्त’, ‘बातमीदाराकरू्न फोनने प्राप्त’ हा त्रनदेश खास करून केलेला त्रदसतो. सांपूणग देशातील 
त्रनकालाची ल््थती दाखवणाऱ्या बातमया त्रदफया व तात्रलका करून त्याांची आकरे्वारी प्रत्रसद्ध केली. 

 
या पत्रहफया त्रनवर्णुकीच्या त्रनत्रमत्ताने त्रनवर्णुकीच्या सांदचातील ‘सकाळ’च्या कायगपद्धतीची एक 

चौकटच पसळेकर त्रनमाण करताना त्रदसतात. त्रनवर्णकुाांच्या सांदचात आजही ‘सकाळ’ वाचकाांना सांपूणग 
देशातील ल््थतीचे समयक चान देण्याची धर्पर् करीत असतो. या सर्ळयाचा प्रारांच १९५२ सालच्या 
पत्रहफया त्रनवर्णुकीत बघायला त्रमळतो. या पाठोपाठ येणाऱ्या महानर्रपात्रलकेच्या त्रनवर्णुकाांच्या वळेी 
नार्री सांघटनेची ्थापना केफयाने या त्रनवर्णकुाांच्या वळेीही वाचकाांना ‘सकाळ’ खास अांक काढून समग्र 
मात्रहती देताना त्रदसतो. वॉर्गप्रमाणे उमेदवाराचे छायात्रचि व पत्ररचय प्रत्रसद्ध केला. आपला देश 
लोकशाहीप्रधान असफयाने त्रनवर्णुकाांना अत्रतशय महत्त्व प्राप्त होते. त्रनवर्णूक काळातील वृत्तपिाचे 
धोरण व कायग याांबाबतच्या एका कायगपद्धतीची एक चौकटच १९५२ सालच्या पत्रहफया त्रनवर्णकुीत 
‘सकाळ’ने घालून त्रदली. १९८९ सालच्या त्रनवर्णकुाांनी काही काळ काहीसे नव े वळण घेतले. 
त्रनवर्णूकपूवग सहसाचार, मतदान काळातील सहसाचार, बुथ कॅप्चसरर् हे प्रकार नव्याने सुरू होऊन नव े
अत्रनष्ट वळण घेतले. या टप्प्यापासून ‘सकाळ’ने त्रनवर्णकू काळातील आपले कायग अत्रधक व्यापक केले. 
सांपादकीयातून अत्रधक व ्पष्टपणे चाष्य केले. यापेसा महत्त्वाचे महणजे चारतातील कानाकोपऱ्यातून आपले 
प्रत्रतत्रनधी पाठवनू देशपातळीवरील ल््थतीचे चान वाचकाांना देण्याचा प्रयत्न केला. या काळात दूरदशगनची 
सेवा अत्रधक प्रचावी होत असताना बातमी त्रवश्लेषण या दृष्टीने वृत्तपि माध्यमाची जनजीवनात असणारी 
आवश्यकता, अपत्ररहायगता ‘सकाळ’ने त्रसद्ध केली. केवळ ्थात्रनक पातळीवरील त्रचि उचे न करता 
वाचकाांना देशपातळीवरील ल््थतीचे चान ‘सकाळ’ने त्रदले. १९८९ सालच्या त्रनवर्णुकाांपासून प्रत्येक 
त्रनवर्णुकीच्या वळेी ‘सकाळ’ने त्रवशषे पत्ररश्रम घेतले. मतदारसांघातील वातावरण, पसाचे बळाबळ, 
समाजात त्रदसणारे वातावरण, उमेदवाराांचा पत्ररचय, त्याांची छायात्रचिे, त्याांचे कामाचे धोरण याला त्रव्तृत 
प्रमाणात सामावनू घेतले. 

 
१९८९ सालच्या त्रनवर्णकुीच्या वळेेला खास पुरवणी प्रत्रसद्ध केली. १९५२ पासून १९८४ पयंत 

लोकसचा त्रनवर्णुकाांच्या वळेेला त्रनकाल कसा होता याची चचा करून त्रवजयी पस, प्रमुख त्रवरोधी पस 
याांची मीमाांसा करणारा कै. वसणराज त्रचरे् याांचा खास लेख आहे. वषानुवष ेव पसानुसार ्वतांि आलेख 
काढून १९५२ पासूनच्या त्रनवर्णुकाांचे त्रचिच समोर ठेवले. 
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१९९१ सालच्या त्रनवर्णुका महत्त्वाच्या होत्या. राजीव र्ाांधी याांना जनता पुन्सहा कौल देण्याची 

शक्यता होती. १९८९-९१ या काळात त्रवश्वनाथ प्रताप ससर् आत्रण चांद्रशखेर हे दोन पांतप्रधान झाले. १९९१ 
मे च्या त्रनवर्णुकाांची ही नाजूक वळे लसात घेऊन ‘सकाळ’ने जनमत अजमावणारी ्पधा घेतली. 

 
देशाचे महत्त्वाचे त्रवचार् घेतले. महाराष्राचे त्रवचार् घेतले. याबरोबर पांतप्रधान कोण होईल, बहुमत 

कोणाला त्रमळेल, देशापुढे महत्त्वाचे प्रश्न कोणते? आवर्ते वृत्तपि कोणते? यात्रवषयी प्रवते्रशका तयार 
करून वीस त्रदवसाांची मुदत घेऊन ्पधा घेतली होती. उमेदवाराांच्या मुलाखती घेतफया. १९९५ सालच्या 
त्रवधानसचा त्रनवर्णकुाांच्या वळेीही अशीच ्पधा ठेवली. त्रनवरू्न आफयानांतर या सदरामधे उमेदवाराचे 
मनोर्त त्रदले. 

 
१९९६ सालच्या तसेच १९९८ सालच्या त्रनवर्णुकाांच्या वळेी ‘सकाळ’च्या वाचकाांना सांपूणग 

देशपातळीवरील ल््थतीची ओळख करून त्रदली होती. पत्ररल््थतीवर चाष्य करणाऱ्या चारोळी कत्रवता 
वाचकाांनी पाठवाव्यात असे आवाहन केले होते. ‘मत-र्ांमत’ हे या कत्रवताांचे सदर इतके लोकत्रप्रय झाले की 
त्रनवर्णुका सांपफया तरी हे सदर चालू रात्रहले. 

 
त्रनवर्णुकीचा प्रसार, त्रनवर्णुका, पसीय ल््थती, समाजाचा प्रत्रतसाद घर्णाऱ्या घर्ामोर्ी, 

वातावरण, राजकीय र्ावपेच आत्रण शवेटी त्रनकाल या सर्ळयाचा वेध ‘सकाळ’ने व्तुत्रनष्पणे घेतला. 
कोणत्याही राजकीय पसाची छाया ‘सकाळ’ने आपफया कायगपद्धतीवर परू् त्रदलेली नाही ही एक महत्त्वाची 
आत्रण वैत्रशष्ट्यपूणग बाब आहे. 

 
१९६२ साली झालेफया चारत – चीन युद्धाचाही असाच वधे ‘सकाळ’ने घेतला. युद्धाचे पत्ररणाम, 

मिैी, शजेार, आांतरराष्रीय रेषा या सवाचा चांर् करून त्रचनी सैन्सय चारतीय हिीत घुसले. युद्धाच्या बातमया 
देण्याची एक कायगपद्धती दुसऱ्या महायुद्धाच्या बातमया देताना ठरलीच होती. तीच पद्धत चीन युद्धाच्या 
सत्रव्तर बातमया देताना आहे. छायात्रचिे, नकाश,े साप्तात्रहक घर्ामोर्ी या येतातच. परांतु ही घटना 
चारताला नामुष्की आणणारी होती. पांत्रर्त नेहरूां चे पांचशील तत्त्व चीनने त्रवश्वासघात करून घृणा्पद 
ठरवले. सांरसणमांिी कृष्ण मेनन हे अकायगसम ठरले. या सांदचात दैनांत्रदन बातमयाांच्या बरोबरीने परखर् 
सांपादकीयाांवर जोर त्रदलेला त्रदसतो. हा त्रवषय ‘सकाळ’ने बातमयाांच्यापेसा अत्रधक सांपादकीयाांमध्ये उचलून 
धरलेला त्रदसतो. ‘धोक्याचे वळेापिक’, ‘चीनयुद्ध-दुसरा टप्पा’, ‘त्रहमालयाचे सांरसण’ ‘जनतेला 
जबाबदारीसाठी आवाहन’, ‘शिूचे थोताांर्’ अशी सांपादकीये महत्त्वाची चचा करणारी आहेत. 

 
१४ सप्टेंबर १९६२ ला त्रचनी सैन्सयाने मॅकमोहन रेषा ओलाांरू्न चारतीय हिीत प्रवशे केला. ऑर््ट 

१९५९ पासून सात वळेा ही आांतरराष्रीय रेषा त्रचनी सैन्सयाने ओलाांर्ली. पनु्सहा हे हल्ले थाांबून थाांबून केले. या 
युद्धाचा वधे घेऊन चीनच्या आक्रमक धोरणात्रवषयी सांपादकीयामधे सांपादकाांनी मत व्यक्त केले. 

 
चीनच्या ठाण्यातून बचाव करण्यात यश्वी झालेले रत्रवजल थापा याांचे अत्रचनांदन करतानाचा 

फोटो प्रत्रसद्ध केला. २२ नोव्हेंबर १९६२ ला चीनने सवग आघाड्याांवर र्ोळीबार थाांबवला. २३ तारखेच्या 
‘शिूचे थोताांर्’ या सांपादकीयामध्ये चीनच्या आक्रमक युद्धाचे सखोल मूफयमापन केले. 
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राष्रीय घटनेच्या अवघर् पत्ररल््थतीत वृत्तपिाची चतू्रमका अत्रधक जबाबदारीची होते. राष्रीय 
चावनेच्या दृष्टीने वृत्तपिाला कठोर चाष्य करणे आवश्यक ठरते याची जाणीव चीन युद्धाच्या काळात 
‘सकाळ’ने ठेवलेली त्रदसते. 

 
चारताला ्वातांत्र्य त्रमळाफयानांतर तीन महत्त्वाची युदे्ध चारताला लढावी लार्ली. एक महत्त्वाचे 

चीनबरोबरचे १९६२ मध्ये. त्यानांतर १९६५ मध्ये पात्रक्तानबरोबरचे. पात्रक्तान बरोबर १९७१ त्रर्सेंबरचे 
युद्ध हे त्रतसरे युद्ध होते. बाांर्ला देशमुक्ती सांग्रामाने या युद्धाचे महत्त्व वाढले होते. १९६५ चे युद्ध २२ त्रदवस 
चालले. हे युद्ध तुलनेने कमी महणजे १५ त्रदवसात सांपले होते. परांतु बाांर्ला देशाची ्वातांत्र्याची मार्णी, 
शखे मुत्रजबुर रेहमान याांना अटक, पात्रक्तानचा बाांर्ला देशात वाढता अन्सयाय आत्रण मुक्ती सेनेला पासठबा 
देऊन चारतान बाांर्लादेशाच्या ्वातांत्र्याला सक्रीय मदत करण्याचे ध्येय समोर ठेवणे या र्ोष्टी या युद्धात 
महत्त्वाच्या होत्या. त्यामुळे या युद्धाला महत्त्व होते. बातमीच्या दृष्टीने युद्धाच्या दोन आघाड्याांवरील 
घटनाांना महत्त्व होते. बाांर्लादेशातील पत्ररल््थती आत्रण पत्रिम आघार्ीवरील पत्ररल््थती, देशाांतर्गत 
वातावरण, आांतरराष्रीय राजकीय घटना, अन्सय देशाांच्या प्रत्रक्रया, अमेत्ररकेचे वाढते दबावाचे धोरण आत्रण 
त्यामधून ताठ मानेने त्रवजयाकरे् जाणारा चारत या इतक्या पातळयाांवर या काळातील बातमीची कसा 
त्रव्तृत होताना त्रदसते. बातमयाांच्या जोर्ीला देता येतील त्रततके नकाश,े छायात्रचिे, युद्ध सामुग्रीचा होणारा 
पुरवठा, रणर्ारे्, युद्धाची तयारी अशा बाजूांनी सीमेवर चालणाऱ्या युद्धाचे चान वाचकाांना देण्याचा प्रयत्न 
आहे. अत्रधक ्पष्ट व नेमक्या सांपादकीयाांची या बातमयाांना जोर् त्रदली आहे. नौदल, हवाईदल व चदूल या 
तीन लष्करी त्रवचार्ाांची रोजची कामत्रर्री, पत्रिम आघार्ी व बाांर्ला देश आघार्ी येथील घटनाांचे सत्रव्तर 
बातमीपि आहे. युद्धकाळचे तसेच युद्धामार्ील राजकीय घटनाांचे त्रवश्लेषण करणारे खास सदर सुरू 
केलेहोते- ‘युद्धाचे ताजे त्रचि’. चारत पात्रक्तान याांचे रोज त्रकती नुकसान होत आहे, रणर्ारे्, त्रवमाने, 
युद्धनौका, पाणबुड्या याांचे नुकसान त्रकती होत आहे याचा रोज खास चौकटीत तपशील त्रदला जात असे. 
१६ त्रर्सेंबर १९७१ रोजी बाांर्ला देश मुक्त झाला. पाकसेनेने शरणार्ती ्वीकारली. पत्रिम आघार्ीवर 
रािी आठ वाजता युद्धबांदी झाली. १७ त्रर्सेंबरला पाकने युद्ध थाांबवले. त्रबनशतग शरणार्ती ्वीकारली. या 
काळात युनोमध्ये काय घर्ले, आांतरराष्रीय राजकारण कसे बदलत होते यावर सत्रव्तर लेख प्रत्रसद्ध 
केला. 

 
१७ त्रर्सेंबरला ्वतांि बाांर्लादेशाचा नकाशा, ध्वज याांची छायात्रचिे प्रत्रसद्ध केली. चारतीय 

जनतेच्या शुचेच्छा प्रत्रसद्ध केफया. बाांर्ला देशातील मुक्ती सेनेची आघार्ी, प्रत्यस युद्ध व मुक्तता याांत्रवषयी 
ज. पाां. देशमुख याांची ‘त्रवजयी बाांर्ला देश’ ही लेखमाला प्रत्रसद्ध केली. 

 
१९७१ च्या युद्धानांतर राष्रीय पातळीवर दोन महत्त्वाच्या घटना घर्ताना त्रदसतात. एक महणजे 

पांजाबमध्ये खत्रल्तानच्या मार्णीचा वाढता जोर, अत्रतरेकी चळवळी, सचद्रनवाले याांची सांघटना, 
सुवणगमांत्रदराचा त्याांनी घेतलेला ताबा आत्रण त्याचे त्रनराकरण करण्यासाठी झालेली लष्करी कारवाई 
‘ऑपरेशन ब्फयू ्टार’. त्यानांतर १९९२ च्या त्रर्सेंबर मत्रहन्सयातील एक घटना चारतातील ऐत्रतहात्रसक 
परांपरा, बदलते राजकारण या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ती घटना महणजे अयोध्येतील बाबरी मशीद प्रकरण 
होय. सुवणगमांत्रदर कारवाईपेसा बाबरी मशीद प्रकरण सहदु-मुसलमान प्रश्न, इत्रतहास या दृष्टीने महत्त्वाची 
ठरते. साधारण दोन ते तीन वष े हे प्रकरण र्ाजत होते. रामजन्समचमूीच्या जारे्वर बाबराने मशीद उची 
केली. या वादग्र्त प्रश्नाने अनेक नव ेप्रश्न उचे केले. त्रनवर्णुकीत त्याांचा साधनाप्रमाणे उपयोर्ही करून 
घेतला. सहदुत्ववादी चावनाांनी या सांदचात जनमत प्रसुब्ध केले. या सर्ळया घटनाांचा अत्युच्च सबदू बाबरी 
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मशीद कारसेवकाांनी उ्ध्व्त करणे हा होता. परांतु या घटनेने पुढील अनेक प्रत्रतत्रक्रया, देशचर उठणाऱ्या 
दांर्ली याांना प्रज्वत्रलत केले. 

 
चारताच्या इत्रतहासातील सहदु-मुसलमान याांच्यातील दीघगकालीन सांबांधाच्या दृष्टीने 

अनन्सयसाधारण महत्त्व असणाऱ्या या घटनेला ‘सकाळ’ने वृत्तपिाच्या व्तुत्रनष् वृत्तीने ्वीकारले. 
बातमीमध्ये व्तुत्रनष्ता ठेवनू सांपादकीयात या घटनाांचे त्याबाहेर जाऊन व्यापक पातळीवर त्रवश्लेषण 
केलेले त्रदसते. कोणत्याही प्रश्नाकरे् तत्कालीन सम्येच्या नजरेने बघून चालत नाही. व्यापक, प्रर्फच 
आत्रण देशत्रहताच्या पातळीवर या घटनाांचा त्रवचार करावा लार्तो. ही जाणीव ‘सकाळ’च्या सांपादकाांनी 
सातत्याने त्रदलेली आहे. ६ त्रर्सेंबरला वादग्र्त बाबरी मशीद उ्ध्व्त केली रे्ली. ती घटना, अयोदे्धतील 
वातावरण, वाढता ताणतणाव, सामान्सय नार्त्ररक, पोत्रलस, कारसेवक याांच्या असणाऱ्या चावना या सवांचे 
त्रचि ८ त्रर्सेंबरच्या बातमीत येते. या घटनाांचा इत्रतहास, वतगमान आत्रण चत्रवष्य याांचा वधे घेणारे खास 
बातमीपि सुरू होताना त्रदसते. राजीव साबरे्, शरद प्रधान याांचे ‘अयोध्या प्रकरण’ हे सदर या घटनेवर 
अत्रधक प्रकाश टाकणारे आहे. या घटनेचे पत्ररणाम सांपूणग देशावर झालेले होते. प्रत्रतत्रक्रयेत अनेक त्रठकाणी 
दांर्ली उसळफया, जनमत तापून त्रनघाले, याचा वधे जेवढा घेणे शक्य आहे तेवढा देशपातळीवर घेतला 
आहे. बातमी पुरवणे या मयात्रदत हेतूच्या पुढे जाऊन वृत्तपिातील परखर् चाष्य सांपादकीयामध्ये आढळते. 
या घटनाांचा त्रववचेनपर आढावा बातमयाांच्या बरोबरीने सांपादकीयाने ‘चुकीच्या त्रदशनेे’, ‘कसोटीची वळे’ 
याांसारख्या शीषगकाांखाली घेतला आहे. चारतीय राजकीय पत्ररल््थतीवर कोणते पत्ररणाम होणार आहेत याचे 
कठोर परीसण सांपादक करतात. 

 
त्रवज्ञानत्रवषयक बातमयाांचे महत्त्व सांपादक महणूनच नव्हे तर त्रवचारवांत महणनू पसळेकराांना जा्त 

जाणवत होते. त्रदवसेंत्रदवस अत्रधकात्रधक त्रदशाांनी होणारे सांशोधन, त्याचे महत्त्व, मानवी जीवनावर होणारा 
त्याचा पत्ररणाम, त्यादृष्टीने त्याचे महत्त्व, हे जाणून त्रवज्ञानत्रवषयक बातमयाांना अत्रधक वाव देण्याचा त्रनणगय 
सांपादक महणून पसळेकर घेताना त्रदसतात. 

 
या बातमयासुद्धा केवळ पृष्चार्ापुरत्या मयात्रदत ठेवनू उपयोर्ी नाही, त्या घटनेमार्चे शास्त्रीय 

त्रवज्ञान सांशोधन, त्याचे महत्त्व, अन्सय देशात व्यक्त झालेले वक्तव्य या सवांचे दशगन घर्वण्याची पद्धती 
‘सकाळ’च्या कायगपद्धतीत समात्रवष्ट होते. नोव्हेंबर १९५७ मध्ये रत्रशयाने पत्रहला उपग्रह ‘लायका’ या 
कुत्र्यासह सोर्ला होता. ही घटना जार्त्रतक पातळीवर महत्त्वाची ठरते. हे सांशोधनातले पढुचे पाऊल 
होते. या प्रसांर्ाने आधुत्रनक त्रवज्ञान सांशोधनाला नवी त्रदशा त्रमळत होती. ज्या पद्धतीने ‘सकाळ’ने 
सांशोधनाला प्रत्रसद्धी त्रदली. त्यावरून आजच्या त्रवज्ञान पुरवणीचे मूळ या त्रठकाणी बघायला त्रमळते. शास्त्रीय 
त्रवषयावरील बातमी सोपी करून सोप्या चाषेत त्रलत्रहण्याचा प्रयत्न त्रदसतो. बातमीला दोन ्वतांि ‘लीर्’ 
आहेत. या उपग्रहात्रवषयीच्या बातमीला अनेक बाजू आहेत. या उपग्रहाचा रोजचा प्रवास, प्रर्ती, त्या 
सांदचात शास्त्रीय मात्रहती, कुत्र्याची त्रतथे असणारी ल््थती, याबरोबर कुत्र्यावर प्रयोर् केला महणून उठणारे 
पर्साद, व्यक्त होणाऱ्या प्रत्रतत्रक्रया, त्रवशषेतः अमेत्ररका व रत्रशया ही प्रत्रत्पधी राष्रे, पुरेसे तुफयबळ राष्र 
असफयाने अमेत्ररकेची प्रत्रतत्रक्रया महत्त्वाची ठरते. या सवग बाजू ‘सकाळ’ने कसोशीने वाचकाांसमोर ठेवफया. 

 
काळाचा हा बदलता रोख त्रवचारात घेऊन त्रवज्ञानत्रवषयक घटनाांचे अत्रधक तपत्रशलात वणगन 

करण्याची प्रथाही ‘सकाळ’मध्ये त्रनमाण होताना त्रदसते. तसेच प्रत्यस ती घटना अनुचवणाऱ्या व्यक्तींच्या 
अनुचवाला अत्रतशय महत्त्व असते. त्यातून बातमीत न येणाऱ्या अनेक बाबी ्पष्ट होतात. तेव्हा कोणत्याही 



अनुक्रमणिका 
 

 

महत्त्वाच्या घटनेच्या सांदचात प्रत्यस अनुचव असणारी व्यक्ती शोधून त्रतच्याशी सांपकग  साधून त्याांचे अनुचव 
प्रत्रसद्ध करणे, या कायगपद्धतीचीही सुसवात होताना त्रदसते. ही पद्धत ‘सकाळ’ने १९४७ सालीच सुरू केली 
होती. १९ जुलै १९४७ रोजी अरबी समुद्रात मुांबईहून त्रनघालेली रामदास बोट बुर्ाली होती. या अपघातात 
वाचलेफया व्यक्तींची मुलाखत घेऊन खास लेख प्रत्रसद्ध केला होता. सदात्रशव र्ोसवद देशपाांरे् याांचा या 
सांदचातील आठवणी साांर्णारा खास लेख ३१ जुलै १९४७ रोजी प्रत्रसद्ध झाला आहे. 
 

जार्त्रतक पातळीवर होणाऱ्या महत्त्वाच्या सांशोधनाला सत्रव्तर प्रत्रसद्धी देताना त्या सांशोधनाचे 
महत्त्व, त्यातून जार्त्रतक शस्त्रास्त्र सांबांधाांना त्रमळणारी नवी त्रदशा, शस्त्र्पधा याांचे ्पष्ट त्रचि सांपादकीयातून 
त्रदले जाते. या आधुत्रनक युर्ात चारताची ल््थती कशी आहे, चारताने कोणते धोरण ठेवणे आवश्यक आहे 
याचे त्रववचेनही ‘सकाळ’ने ्पष्टपणे केले. त्रवशषेतः रत्रशयाने एत्रप्रल १९६१ मध्ये मेजर युरी र्ार्ारीन याांना 
पत्रहला अांतराळवीर महणून अवकाशात पाठवले. अवकाश सांशोधनातील हा महत्त्वाचा टप्पा होता. या 
सांशोधनाचे शास्त्रीय दृष्टीने असणारे महत्त्व, त्यातून नवीन सांशोधनाला त्रमळणाऱ्या नवीन त्रदशा याांत्रवषयी 
खास लेख आहे. रत्रववारच्या अांकात युरी र्ार्ारीन याांची मुलाखत प्रत्रसद्ध केली. या महत्त्वाच्या घटनेची 
पूवगतयारी कशी केली, रत्रशयाच्या पुढील योजना कोणत्या आहेत, जार्त्रतक पातळीवर त्रवत्रवध देशाांमधील 
अवकाश सांशोधनाची ल््थती कशी आहे, या सर्ळयाचे त्रचि एकाच वळेी त्रदले. एवढेच नाही तर रत्रशयाच्या 
या सांशोधनाने कोणते नव ेवळण त्रदले. चारताची या तुलनेत कोणती ल््थती आहे यात्रवषयी सांपादकीयात 
्पष्टपणे त्रनदेश आहे. 

 
वृत्ताचा वधे घेणे, त्याच्या सवग बाजू तपासणे, तसेच त्या घटनेने घर्णाऱ्या पत्ररणामाांचीही अशीच 

त्रवत्रवध बाजूांनी मीमाांसा करीत राहणे ही पद्धती पसळेकराांनी ‘सकाळ’मधे प्रयत्नपूवगक घालून त्रदली. 
सवांर्ीण वृत्तातून घटनेचा वधे घेत असतानाच अग्रलेखातून त्याची वैचात्ररक तपासणी करून त्यात्रवषयी 
रोखठोक मत व्यक्त करणे हा सांपादकीय पायांर्ा त्याांनी घालून त्रदला.रत्रशयाने पत्रहला अांतराळवीर 
अवकाशात पाठवला ही जार्त्रतक पातळीवरील घटना केवळ रत्रशयापुरती मयात्रदत राहू शकत नाही. तो 
मानवाचा त्रवजय असतोच. परांतु आांतरराष्रीय राजकारणात ही घटना कोणत्या चावी घटनाांची नाांदी ठरू 
शकते, याचे त्रवश्लेषणही त्याांनी केले. त्या वळेेला चारताने आता या नव्या युर्ात कोणती चतू्रमका ठेवली 
पात्रहजे या सांदचात ते परीसणही करतात. १४ एत्रप्रल १९६२ च्या आपफया सांपादकीयात त्याांनी महटले आहे. 
“आपफया नव्या त्रवक्रमाची तुतारी फुां कताना रत्रशयाने सध्या जर्ाला चेर्सावणाऱ्या शस्त्र्पधेकरे्ही अांरु्ली 
त्रनदेश केला आहे आत्रण त्रनःशस्त्रीकरणाची हाक त्रदली आहे. अथात नव्या शस्त्राांच्या बाबतीत रत्रशयाचे वचग्व 
आत्रण सरशी त्रनर्मववाद त्रसद्ध झाली आहे. आपफया या नव्या वचग्वाचा फायदा त्रमळवफयाखेरीज रत्रशया 
कधीही राहणार नाही. अांतराळातील रत्रशयाचा नवा त्रवक्रम हा शाांततेचा त्रवजय समजला पात्रहजे असे पांत्रर्त 
नेहरू महणतात. परांतु प्रत्येक शोध ‘युद्धातील नव ेप्रचावी सांहारक शस्त्र’ महणनू कसे राबवता येईल याचे 
प्रयत्न सुरू होतात. अणुयुर्ातील अशा प्रचावी शस्त्रास्त्राांच्या बातमया अांर्ावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. 

 
शास्त्रीय प्रर्तीच्या दृष्टीने सहदु्थान अद्याप बैलर्ार्ीच्या युर्ात आहे. अणयुुर्ात आपफयाला इतर 

राष्राच्या बरोबरीला यायचे तर देशातील प्रत्येक व्यक्तीचा वळे, पैसा आत्रण बदु्धी अनाठायी खची पर्णार 
नाही याला राष्रीय जात्रणवनेे जपले पात्रहजे. नव्या त्रपढीला नव्या प्रर्तीची त्रसत्रतजे आजच्या त्रशसणक्रमाच्या 
पठर्ीतून दाखवता येणे शक्य नाही. त्रशसणाबाबत ज्या प्रमाणात नवा त्रवचार येईल व आपफया 
सामर्थयाबाबत नवा त्रवश्वास वाढेल त्या प्रमाणात जार्त्रतक शाांततेबिलचा आपला ्वप्नाळूपणाही कमी 
होईल.” 



अनुक्रमणिका 
 

 

 
र्ॉ. पसळेकराांचे हे सांपादकीय वृत्तपि सांपादकाच्या व्यापक चतू्रमकेची सास पटवणारे व त्याच 

वळेेला या चतू्रमकेची व्यापक त्रमतीही ्पष्ट करणारे आहे. 
 
सांशोधनामधील एक महत्त्वपूणग घटना महणजे अमेत्ररकेची जुलै १९६९ मधील अपोलो ११ ही मोहीम 

होय. या मोत्रहमेतील महत्त्वाचा सण महणजे माणसू चांद्रावर उतरला हा आहे. हा मानवाच्या प्रर्तीच्या 
इत्रतहासातील महत्त्वाचा सण होता आत्रण माणूस व त्रनसर्ग याांच्या सांघषातील मानवाच्या त्रनसर्ावरील 
त्रवजयाचा हा सवोच्च सण होता. या घटनेच्या सांदचात सवग जर् अांत्रतम मानवतेच्या पातळीवर आले. त्याचे 
महत्त्व जाणून ‘सकाळ’ ने जुलै १९६९ ह्या मत्रहन्सयामध्ये या सांदचातील मात्रहतीच्या वृत्ताला सवात्रधक महत्त्व 
त्रदले. 

 
अपोलो ११ या ‘चांद्रमोत्रहमे’चे सवांर्ीण वृत्त या दृष्टीने या घटनेला अनेक बाजू आहेत. एक बाजू 

महणजे मोत्रहमेची पूवगतयारी, प्रत्यस मोहीम, उड्डाणापासून चांद्रावर पोचण्यापयंत पत्रहला टप्पा, २२ तास 
चांद्रावरील वा्तव्य आत्रण त्यानांतर परतीचा प्रवास. दुसरी बाजू आहे चांद्र सांशोधन मोत्रहमेचा इत्रतहास, 
अमेत्ररका व रत्रशया याांनी या सांशोधनाच्या दृष्टीने केलेले प्रयत्न, या सांशोधनाचे शास्त्रीय महत्त्व, मोत्रहमेत 
केले जाणारे काम आत्रण त्यामुळे शास्त्रीय चौर्ोत्रलक ज्ञानात पर्णारी चर, मोत्रहमेच्या काळातील 
अमेत्ररकेतील वातावरण, जार्त्रतक पातळीवरील प्रत्रतत्रक्रया. चारतात, पुण्यात त्रदसणारे वातावरण, 
उत्सुकता ही अजून एक बाजू. मोत्रहमेत सहचार्ी झालेफया तीन अांतराळवीराांची व्यल्क्तर्त मात्रहती, त्याांची 
मनःल््थती आत्रण सांपूणग मोत्रहमेत सहचार्ी होताना एका माणसाला त्रवज्ञानात साधनाप्रमाणे वापरले जाणे 
याबाबतचा त्रवचारदेखील या घटनेसांदचात करावा लार्तो. 

 
नील आमग्रॉांर्, मायकेल कॉलीन्सस व एर्वीन इ ऑल्फड्रन या तीन अांतराळवीराांची मानत्रसक 

ल््थती कशी आहे, पृर्थवीवर त्याांचा सांपकग  कसा ठेवला जाणार आहे, अमेत्ररकेत दूरत्रचिवाणीवर ही मोहीम 
कशी दाखवणार आहेत, या मोत्रहमेत सांचाव्य धोके कोणते आहेत; या योजनेत यश आले नाही तर पयायी 
व्यव्था कोणती आहे, याांत्रवषयी समग्र मात्रहती ‘सकाळ’ने प्रत्रसद्ध केली. 

 
अमेत्ररका व रत्रशया या दोन राष्राांमध्ये असणारी चुरस व ्पधा या दोन्सहींचे दशगन अशा वळेी होते. 

सवग जर् उत्सुकतेने या घटनेकरे् बघत असताना रत्रशयात माि दोन तासाांनी केवळ दोन वाक्याांमधे बातमी 
त्रदली जाते हे छापायला ‘सकाळ’ त्रवसरत नाही. या मोत्रहमेत चांद्रावर प्रत्यस काम कोणते होणार आहे, 
चांद्रावरील चकूां पमापन कसे होईल, त्यावळेी या व्यक्तींचा पोशाख कोणता असेल, चांद्रावरील कोणकोणते 
नमुने येताना बरोबर आणणार आहेत या त्रवषयाांवर खास लेख प्रत्रसद्ध केला आहे. 

 
चांद्रयानाचा रोजचा प्रवास व दैनांत्रदन घटना प्रत्रसद्ध होताना अन्सय मात्रहती प्रत्रसद्ध केली आहे. चांद्र 

सांशोधनाच्या इत्रतहासातील महत्त्वाचे टप्पे त्रदले आहेत. अपोलो ११ पूवी त्रकती याने सोर्ली होती. 
चांद्रावरील त्रवषुववृत्तापासून ती त्रकती अांतरावर उतरली होती. प्रत्येक यानाचे नाव, देश, तारीख व 
उतरण्याची जार्ा याांच्या नोंदी त्रदफया आहेत. या सर्ळया प्रयत्नाांचा शवेट २० जुलै १९६९ ला माणसू 
चांद्रावर उतरण्यामधे आहे. ही सांपूणग मानवजातीच्या दृष्टीने महत्त्वाची घटना असफयाने मोठ्या टाईपमधे 
पत्रहफया पानावर सवात वर ठळक मथळा प्रत्रसद्ध केला आहे. “मानव चांद्रावर उतरला.” या त्रनत्रमत्त खास 
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पुरवणी प्रत्रसद्ध केली आहे. त्रद. २२ जुलैपासून यानाचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. त्रवजयाचा एक टप्पा पूणग 
होतो. ‘चांद्र प्रवासी पृर्थवीकरे्’ या शीषगकाखाली परतीच्या प्रवासाची तपशीलवार मात्रहती त्रदली आहे. 

 
कोणत्याही घटनेचे यथायोग्य चान वाचकाांना येण्यासाठी त्या घटनेचा ‘सवांर्ीण वधे’ घेणे र्ॉ. 

पसळेकराांनी महत्त्वाचे मानले होते. सदर वधे घेत असताना वृत्तपिीय लेखनाचे त्रवत्रवध प्रकार उपयोर्ात 
आणाव े लार्तात, त्यातूनच सवांर्ीण वृत्त साकार होत असते. याांत्रवषयी पसळेकराांच्या कफपना 
प्रारांचापासूनच सु्पष्ट होत्या. 

 
सकाळच्या त्रनर्ममतीनांतर घर्णाऱ्या प्रत्येक महत्त्वाच्या घटनेच्यावळेी सकाळने ‘सवांर्ीण वृत्ता’ची 

सांकफपना नवीन पद्धतीने र्रजेप्रमाणे राबवली होती. वरवर सामान्सय वाटणारा एखादा तपशील वळेेला 
एखादा अथगपूणग कोपरा प्रकात्रशत कसा करतो हे त्याांनी त्रसद्धच केले होते. बाांर्लादेश युद्धाच्या काळात 
बाांर्लादेशमध्ये जन्समलेफया प्रत्येक मुलाचे नाव ‘मुत्रजब’ आत्रण मुलीचे नाव ‘इांत्रदरा’ ठेवले जात होते. हा 
तपशील त्या काळात महत्त्वाच्या व्यक्तींचा जनमानसावर जो प्रचाव पर्त असतो तो ्पष्ट करतो. 

 
काळाबरोबर ‘सकाळ’ने रत्रववारच्या अांकाला पुरवणीची जोर् त्रदली आहे. या पुरवणीमध्ये 

महत्त्वाच्या घटनाांवर त्रवत्रवध लेखाांच्या माध्यमातून प्रकाश टाकला जातो. 
 
‘सवांर्ीण वृत्ता’चे आपले वैत्रशष्ट्य ‘सकाळ’ने अजूनही जपले आहे. दोन वषांपूवी चारताने 

पोखरणच्या वाळवांटात ११ मे १९९८ आत्रण १३ मे १९९८ रोजी हायड्रोजन बॉमबच्या एकूण सहा चाचण्या 
घेतफया होत्या. ही घटना केवळ चारताच्या दृष्टीने महत्त्वाची नव्हती. सांपूणग जर्ामध्ये या घटनेचे पर्साद 
उठले होते. प्रत्रतत्रक्रयाांचा धुरळा उठला होता. अमेत्ररकेने ताठर चतू्रमका घेतली होती. या घटनेचे सवांर्ीण 
वृत्त ‘सकाळ’ने वाचकाांसमोर ठेवले होते. त्याचप्रमाणे र्तवषीच्या कारर्ील युद्धाच्या वळेेलाही ‘सकाळ’ने 
आपले वरे्ळेपण त्रसद्ध केले होते. युद्धाच्या दैनांत्रदन घटनाांच्या बातमीबरोबर अमेत्ररकेचे पात्रक्तानच्या 
सांदचातील धोरण आत्रण प्रत्रतत्रक्रया याांनाही त्रततकेच महत्त्वाचे मानले होते. ‘कारर्ीलनामा’ हे सदर आत्रण 
मेजर जनरल शत्रशकाांत त्रपिे याांची लेखमाला ‘व्यूह आत्रण वधे’ लष्करी जीवन, त्यातील खर्तरता, 
र्ावपेच, युद्धनीती, तत्त्व,े सांकेत, र्ृहीत तत्त्व े आत्रण लष्करातील वातावरण, वैत्रशष्टे्य याांत्रवषयींचे 
व्यापकत्रचि वाचकाांसमोर ठेवीत होती. रत्रववारच्या पुरवणीमध्ये फक्त ‘सकाळ’नेच एक महत्त्वाचा लेख 
प्रत्रसद्ध केला होता. एका पात्रक्तानी सैत्रनकाची र्ायरी एका बांकरमध्ये सापर्ली होती.त्यातील त्रवजय 
नाईक याांनी चाषाांतत्ररत केलेला महत्त्वाचा मजकूर प्रत्रसद्ध केला होता. त्यातून त्रकती तरी महत्त्वाच्या घटना 
समजफया होत्या. जानेवारी १९९९ पासून पात्रक्तानी सैत्रनक चारतीय हिीमध्ये कसे घुसले होते. त्याांच्या 
हालचाली कशा होत्या, बांकर कसे तयार होत होते, त्याांची मनःल््थती कशी होती, पांतप्रधान अटलत्रबहारी 
वाजपेयी याांची लाहोर चेट साजरी होत असताना हा पात्रक्तानी सैत्रनक चारतीय हिीत येऊन दाखल 
झाला होता हे सवग त्रचि या र्ायरीवर आधात्ररत लेखात बघायला त्रमळते. 

 
वाचकाांसाठी ‘इन्सफॉमग देम ॲण्र् एत्रिच देअर इन्सफमेशन’ हे र्ॉ. नानासाहेबाांनी महत्त्वाचे मानलेले 

सूि अशा रीतीने ‘सकाळ’मध्ये प्रत्यसात अवतरताना त्रदसते. 
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८. 
‘सकाळ’चे व्यर्वस्थापन आणि व्यर्वस्थापकीय बदल. 
 

र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांनी ‘सकाळ’ची त्रनर्ममती पूणग त्रवचार करून आपफया ्वतांि चतू्रमकेतून 
केली. ‘सकाळ’ पूवगकाळातील पिकात्ररतेत्रवषयी त्याांना रा्त अत्रचमान होता. ज्या सांपादकाांनी अत्रतशय 
प्रत्रतकूल पत्ररल््थतीत वृत्तपिे त्रनष्ेने चालत्रवली होती, त्या सांपादकाांत्रवषयी त्याांना आदरही होता; परांतु 
त्याचबरोबर ती वृत्तपिे आर्मथक दृष्टीने कधी ल््थर झालेली नव्हती, व्यव्थापनाअचावी ती अत्रतशय त्रवपन स 
पत्ररल््थतीत चालत व त्यामुळेच अफपायुषी ठरत. हे वा्तवही त्याांनी जाणले. या पत्ररल््थतीची र्ॉ. 
पसळेकराांना जाणीव असफयाने केवळ आांधळया ध्येयवादाने पे्रत्ररत होऊन त्याांनी ्वतःचे वृत्तपि काढण्याचा 
त्रनणगय घेतला नव्हता. 

 
अन्सय व्यवसाय जसे असतात तसाच हा एक ‘व्यवसाय’ आहे, त्यालाही व्यव्थापन आवश्यक आहे 

याची नेमकी जाणीव त्याांना होती. वृत्तपिाचे सांपादन, सांर्ोपन केवळ एक व्रत महणून होत नाही. वृत्तपिाचे 
अल््तत्व ल््थर होण्यासाठी व्यव्थापन, उत्पन साच्या साधनाांची त्रनर्ममती, चोख त्रहशबे याांचा व्यवल््थत पाया 
असणे आवश्यक आहे. वृत्तपिाने अत्याधुत्रनकतेकरे् सन्समुख असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी कजग काढाव े
लार्ले तरी हरकत नाही. ‘कोणत्याही व्यवसायात कजग नसेल तर त्रशत्रथलता येते’, असेच त्याांचे मत होते. 
त्यामुळे आधुत्रनक यांिसामुग्रीच्या खरेदीसाठी एक कजग त्रफटायच्या आत दुसरे कजग ते नेहमी काढीत. 

 
वृत्तपिाची त्रनर्ममती आत्रण त्रवकास याांत्रवषयी पूणगपणे व्यावहात्ररक आत्रण व्यावसात्रयक दृत्रष्टकोन 

असफयाने व्यव्थापनाच्या सोयीसाठी प्रारांचापासून त्याांनी ‘सकाळ’मध्ये त्रवत्रवध त्रवचार् सुरू केले होते. त्या 
त्रवचार्ाांमध्ये सुसूिता राखली. प्रत्येक खाते ्वतांिपणे त्रवकत्रसत होईल परांतु तेव्हाच मूळ र्ाचा कायम कसा 
राहील हे बघण्याची त्याांची चतू्रमका होती. 

 
‘वृत्तपिामध्ये सांपादन आत्रण व्यव्थापन ही दोन ्वतांि चाके आहेत’ असे त्याांचे पके्क मत होते. 

त्यामुळे ‘सकाळ’च्या प्रारांचापासूनच जात्रहरात, त्रवतरण, व्यव्थापन, सांपादन, छायात्रचि व ब्लॉकमेसकर् 
ही सवग ्वतांि खाती त्रनमाण केली. श्री. थोरात हे ‘सकाळ’चे पत्रहले व्यव्थापक होते. त्याांच्यानांतर ले. 
कनगल व्ही. व्ही. जोशी हे ‘सकाळ’चे व्यव्थापक होते. याप्रमाणे व्यव्थापकाांची त्रनयुक्ती त्याांनी केली 
असली तरी त्याांचे व्यल्क्तर्त त्रनयांिण व्यव्थापनावरही होतेच. सवग त्रवचार् त्याांच्या त्रवत्रशष्ट कायगपद्धतीच्या 
सूिात बाांधलेले होते. सांपादक, मालक, मुद्रक, प्रकाशक अशा त्रवत्रवध चतू्रमका ते एकाचवळेी बजावत होते. 
एका अथाने ते ‘सकाळ’मधील ‘अखेरचा शब्द’ होते. 

 
जानेवारी १९७३ मध्ये र्ॉ. पसळेकराांचा मृत्यू झाफयानांतर सांपादन आत्रण व्यव्थापन असे दोन 

्वतांि त्रवचार् ‘सकाळ’मध्ये त्रनमाण झाले. हे दोन्सही त्रवचार् ्वतांि असले तरी या दोन त्रवचार्ाांमध्ये 
सामांज्य आहे, पर्पराांवर त्रवश्वास आहे, एकमेकाांना आवश्यक ती ्वायत्तता देत पूरक कायग करणे, अांती 
व्यव्थापनाचे आवश्यक ते त्रनयांिण राहणे हे कायगपद्धतीचे मूलचतू सूि मान्सय करून या पढुील पांचवीस 
वषांमध्ये ‘सकाळ’चे व्यव्थापन होत आलेले त्रदसते. 

 
व्यव्थापन व मालकी या दृत्रष्टकोनातून ‘सकाळ’मध्ये वळेोवळेी काही बदल झाले आहेत. 
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१ जानेवारी १९३२ रोजी ‘सकाळ’ सुरू झाला तेव्हा ‘सकाळ पेपसग प्रोप्रायटरीत्रशप’ होती. १६ 
फेबु्रवारी १९४८ रोजी याचे त्रलत्रमटेर् कां पनीत रूपाांतर करण्यात आले. १९५६ मध्ये बदललेफया कां पनी 
कायद्यानुसार ‘प्रायव्हेट त्रलत्रमटेर्’ हा शब्द त्यामध्ये समात्रवष्ट झाला. १ जुलै १९५६ ला कायदा पनु्सहा 
बदलला आत्रण ‘प्रा.त्रल.’ हा शब्द र्ाळण्यात आला. १ जुलै १९८९ ला ‘सकाळ’चे ्वरूप’सकाळ पेपसग 
त्रलत्रमटेर्’ असे त्रनमाण झाले. आज ‘सकाळ’मध्ये एकूण १७ चार्धारक आहेत. 

 
प्रथम पसळेकराांनीच एक सांचालक मांर्ळ तयार केले. ते ्वतः, त्याांच्या पत्नी शाांताबाई पसळेकर, 

र्ॉ. बानुबाई कोयाजी, त्याांचे ्नेही श्री. जसवांतलाल मटुचाई हे सवग या सांचालक मांर्ळाचे सद्य होते. 
सांचालक मांर्ळाच्या कायगपद्धतीची एक चौकट त्याांनी घालून त्रदली. 

 
वाचकवर्ाबरोबर व्यावसात्रयक पातळीवरही ‘सकाळ’ने एक त्रवश्वासाहगता त्रनमाण केली. 

सां्थापकाांच्या मृत्यनूांतरही त्यामध्ये काही फरक पर्ला नाही. ‘सकाळ’चे व्यव्थापन पूवीप्रमाणेच होत 
रात्रहले. ‘सकाळ’ त्रवषयीचा त्रवश्वास कधी उणावला नाही. ‘सकाळ’चे ठेवीदार, कजग पुरवणाऱ्या बँका, 
त्रवतरक याांनी र्ॉ. पसळेकराांवर जेवढा त्रवश्वास ठेवला होता तेवढाच त्रवश्वास नव्या व्यव्थापनावर, 
सांचालक मांर्ळावर ठेवला. 

 
पसळेकराांच्या मृत्यूनांतर सांचालक मांर्ळाने श्री. मुणरे्कर याांना सांपादक महणून त्रनयुक्त केले. 

पसळेकराांची मुलर्ी लीलाताई पसळेकर याांना सांचालक मांर्ळात सहचार्ी करून घेतले. कनगल जोशी हे 
सांचालक झाले. त्याांच्या त्ररक्त झालेफया पदावर श्री. श्री. त्रव. नर्रकर याांनी काम पाहण्यास सुसवात केली. 
हे नव े सांचालक मांर्ळ सांपादकाांच्यामारे् ठामपणे उचे रात्रहले. त्याांनी पसळेकराांचा ‘सकाळ’ केवळ 
अल््तत्वात ठेवला नाही तर ‘सकाळ’चा वळेोवळेी त्रवकास आत्रण त्रव्तार केला. 

 
१९८५ मध्ये ‘सकाळ’च्या व्यव्थापनात महत्त्वाचे बदल झाले. पवार उद्योर् समूहाने ‘सकाळ’चे 

अत्रधकात्रधक शअेसग (चार्) त्रवकत घेतले आत्रण ‘बॉमबे पेपसग’ आत्रण ‘्वराज्य’चे प्रकाशन लीलाताई 
पसळेकर याांनी ्वतः करे् घेतले. आज ‘बॉमबे पेपसग’ ही सा्ं था फक्त कार्दोपिी अल््तत्वात आहे. १९८७ 
नांतर ‘्वराज्य’ काही काळ प्रकात्रशत होत होते. नांतर ‘्वराज्य’चे प्रकाशन जे बांद झाले ते अद्याप बांदच 
आहे. 

 
‘सकाळ’चे व्यव्थापन कोणत्या तरी ससम व्यक्तीच्या हातात सोपवण्याचा त्रवचार र्ॉ. बानूबाई 

कोयाजी करीत होत्या. महाराष्राचे माजी मुख्यमांिी मा. शरद पवार त्याांच्या पत्ररचयातीलच होते. श्री. शरद 
पवार याांच्या सूचनेवरून त्याांचे बांधू श्री. प्रतापराव पवार याांनी ‘पवार उद्योर्समूहा’च्या वतीने ‘सकाळ’ 
पेपसगचे शअेसग खरेदी करून ‘सकाळ’च्या व्यव्थापनाची जबाबदारी ्वीकारली. 

 
रूढ अथाने प्रतापराव पवार हे पिकार नाहीत. पिकात्ररतेच्या माध्यमात त्याांनी दीघगकाळ कामही 

केलेले नव्हते. वृत्तपिसेिातील त्याांचा अनुचव तसा मयात्रदतच होता. काही वषापूवी पुण्यामध्ये यशवांतराव 
चव्हाण याांच्या पुढाकाराने ‘त्रवशाल सह्याद्री’ हे दैत्रनक काँगे्रसचे पि महणून सुरू झाले होते. यशवांतराव 
चव्हाण याांच्या सूचनेवरून प्रतापराव पवार याांनी ‘त्रवशाल सह्याद्री’च्या व्यव्थापनाची जबाबदारी पाच ते 
सहा मत्रहने साांचाळली होती. पण श्री. पवार याांचा वृत्तपिसेिातील अनुचव मयात्रदत असला तरी 
व्यव्थापन सेिातील त्याांचा अनुचव मोठा होता, त्रवत्रवध ्वरूपाचा होता. ‘अत्रजत मेटॅकेम’ या उद्योर् 
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कां पनीचे व्यव्थापक महणून त्याांनी दीघगकाळ काम केले होते. त्रकलो्कर ऑईल इांत्रजन कां पनीबरोबर 
त्याांचा सांबांध होता. अनेक चारतीय व परदेशी उद्योर् समहूाांशी त्याांचा सांपकग  होता.ताांत्रिक उद्योर्ासांबांधीच्या 
प्रकफपाचे आर्मथक आत्रण व्यावसात्रयक त्रनयोजन करणे हा पवार याांचा खास त्रवषय होता. 

 
‘सकाळ’ची जबाबदारी ्वीकारण्यापूवी श्री. प्रतापराव पवार याांनी र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांचे 

‘त्रनरोप घेता’ हे आत्मचत्ररि बारकाईने वाचले. ज्या सां्थेने ५० वषाची वाटचाल पूणग केली आहे आत्रण ज्या 
सां्थेच्या सा्ं थापकाने खरोखरच शून्सयातून ‘सकाळ’ची त्रनर्ममती केली त्या सा्ं थापकाचे जीवन, त्याांचे 
तत्त्वज्ञान, वृत्तपि माध्यमाकरे् बघण्याची दृष्टी, ‘सकाळ’च्या कायगपद्धतीची घालून त्रदलेली पायाचतू चौकट 
कशी आहे याचे नेमके आकलन श्री. पवाराांना या आत्मचत्ररिच्या वाचनाने होऊ शकले. पसळेकराांच्या 
कायगपद्धतीशी आपफयाही चतू्रमकेचे पदर जुळत आहेत, आपफयाही मनात जे सामात्रजक कायग करण्याचे 
त्रवचार आहेत ते ‘सकाळ’च्या ध्येय- धोरणाांशी त्रमळतेजुळते आहेत हे श्री. प्रतापराव पवार याांच्या ध्यानात 
आले. 

 
‘सकाळ’ने उचे केलेले त्रवत्रवध उपक्रम श्री. पवार याांना अत्रधक चावले. श्री. पवार याांनीही पूवी 

त्रवत्रवध प्रकारची समाजोपयोर्ी कामे केलेली होतीच. ्टुर्ांट वलेफेअर असोत्रसएशनचे ते १९८१ पासून 
अध्यस होते. ‘पूना ्कूल होम फॉर ब्लाईांर्’ या शाळेच्या त्रवश्व्त मांर्ळाचे ते १९७० पासून सद्य होते. 
त्रकलो्कर फाउांरे्शनशी तर त्याांचे वीस वषाचे सांबांध होते. 

 
श्री. प्रतापराव पवार याांनी ‘सकाळ’मध्ये १९८५ साली पदापगण केले. त्यापूवी नुकताच ‘सकाळ’ने 

आपला सुवणगमहोत्सव साजरा केला होता. ‘सकाळ’ने आपफया अनेक परांपरा त्रनमाण करून जोपासफया 
होत्या. सांपादकीय दृष्टी, व्यव्थापन, एकूण कायगपद्धती याांची एक उत्कृष्ट घर्ी ल््थर झालेली होती. या 
पाश्वगचमूीवर ‘सकाळ’च्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे हे सत्ताांतर अर्दी सहज रीतीने घरू्न आले. कोणताही 
तणाव त्रनमाण न होता, बाह्य ्वरूपावर कोणताही ओरखर्ा न उमटता ‘सकाळ’ची यश्वी वाटचाल पुढे 
चालूच रात्रहली. अफप काळातच सांपादन त्रवचार्, नव े व्यव्थापन, व्यव्थापकीय सांचालक मांर्ळ 
याांच्यामध्ये पर्पर सामांज्याचे नाते त्रनमाण झाले. पसळेकराांच्या काळात त्रनमाण झालेले साांत्रघक कायग 
नव्या नेतृत्वाखाली पनु्सहा वरे्ाने कायगरत झाले. ‘सकाळ’ला आर्मथक साहाय्य करणाऱ्या बँकाांबरोबर 
त्रवश्वासाचे नाते पूवीप्रमाणेच कायम रात्रहले. 

 
व्यव्थापक महणून ‘सकाळ’च्या मूलचतू चौकटीमध्ये पवाराांनी कोणताही बदल केला नाही. त्याांना 

त्याची त्रनकर्ही वाटली नाही. परांतु बाह्य वातावरणातील वाढती ्पधा, सांर्णक युर्, नव े तांिज्ञान, 
मात्रहतीचा त्रव्फोट हे नव े चलनवलन त्रनमाण होत असताना आधुत्रनक तांिज्ञान ्वीकारले पात्रहजे, 
‘सकाळ’च्या चौकटीत त्याांना सामावनू घेतले पात्रहजे याची अत्रनवायगता पवार याांनी जाणली. त्यासाठी 
आवश्यक असणारा पैसा ‘सकाळ’च्या माध्यमातून उचा केला पात्रहजे, कमगचारीवर्ाचे प्रत्रशसणही झाले 
पात्रहजे, नवीन तांिज्ञान वापरण्यास त्याांना उदु्यक्त केले पात्रहजे ही महत्त्वाची जाणीव पवाराांना होती आत्रण 
त्या दृष्टीने आवश्यक अशा र्ोष्टी त्याांनी ‘सकाळ’मध्ये घर्वनू आणफया. 

 
जात्रहरातींना वृत्तपिाच्या व्यवसायात उत्पन साचे साधन महणून अत्रतशय महत्त्व आहे. उत्पन साचा हा 

मुख्य प्रवाह आहे, त्याची व्याप्ती वाढली पात्रहजे. सकाळच्या मयात्रदत जारे्त त्रकत्येक जात्रहराती देता येत 
नाहीत. त्याांच्या रूपाने येणारा पैसाही पयायाने नाकारावाच लार्तो. तसेच सांपादकाांना मजकूर देतानाही 
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कुचांबणा होत असतेच. वृत्तपिाची पृष् े वाढवली की जात्रहराती आत्रण मजकूर या दोन्सहींनाही येथे जार्ा 
उपलब्ध होते. दररोजच्या वृत्तपिाची मुद्रणाची जार्ा केवळ एका इांचाने वाढवली तर १८ लाख सपये 
उत्पन स वाढते हे श्री. प्रतापराव पवार याांनी त्याांच्या सहकाऱ्याांना दाखवनू त्रदले.पुरवणीच्या रूपाने दैत्रनकाचा 
आकार वाढवण्याचे ्वातांत्र्य त्याांनी सांपादकाांना त्रदले. त्रवज्ञान, कला, रांजन, चौरस अशा पुरवण्याांच्या 
रूपाने त्रवत्रवध त्रवषयाांवरील मजकुराने दैत्रनकाचा आशयात्मक त्रव्तार होतो; तसेच जात्रहरातींनी उत्पन स 
वाढते. हा एक उपाय होता. त्याचप्रमाणे त्रवत्रवध प्रसांर्, सण याांचे औत्रचत्य ओळखून त्या त्रवषयासाठी खास 
जात्रहरात पुरवणीही करता येते. उदा.लग्नसराईच्या काळात मांर्ल कायालये, केटसरर् व्यवसाय करणारे 
याांच्यासाठी खास जात्रहरात पुरवणी प्रत्रसद्ध केली जाते. या मार्ांनी उत्पन साचे नव ेमार्ग उपलब्ध झाले. तसेच 
दुसरीकरे् सांपादकवर्ाला आपफया नवीन कफपना प्रत्यसात आणण्याचा अवसर उपलब्ध झाला. पत्ररणामी 
‘सकाळ’चा दुहेरी त्रव्तार आत्रण फायदा झालेला त्रदसतो. ‘न्सययूॉकग  टाईमस’ प्रमाणे ‘सकाळ’ने आपला ४८ 
पानी अांक प्रकात्रशत केला. त्रदवाळी अांक त्रनर्ममतीचा हा एक उच्चाांक होता. 

 
हे साध्य करीत असताना प्रत्येक त्रवचार्ाला ्वतांि अल््तत्व आहे, ्वतांि कायगपद्धती आहे, योग्य 

त्रवकासासाठी त्याांना त्रनरांकुश ्वायत्तता देणे आवश्यक आहे, तसेच ्वायत्ततेमुळे प्रत्येक त्रवचार्ातील 
माणूस अत्रधकात्रधक कायगसमतेने उत्साहाने काम करेल हे जाणफयाने पवाराांनी सांपादकीय त्रवचार्ाची 
्वायतत्ता अबात्रधत ठेवली. 

 
या नवीन योजनाांमधून त्रमळणारा पैसा पुन्सहा ‘सकाळ’चा त्रवकास साधण्यासाठीच खचग करण्याचा 

श्री. पवाराांचा दृष्टीकोन आहे. आधुत्रनक यांिसामुग्री त्रवकत घेणे, आधुत्रनक ताांत्रिक माध्यमे उपलब्ध करून 
देणे, सांर्णकाच्या आधुत्रनक तांिज्ञानाचा फायदा त्रवत्रवध त्रवचार्ाांना त्रमळवनू देणे, कमगचारीवर्ाचे प्रत्रशसण 
आयोत्रजत करणे यासारख्या त्रवत्रवध उपक्रमाांसाठी सढळपणाने खचग केला जातो. ‘सकाळ’मधील सवग जुना 
कमगचारीवर्ग आज अर्दी सहजतेने नवीन आधुत्रनक तांिे वापरून काम करीत आहे. कमगचारीवर्ाचे प्रत्रशसण 
हा खचग नसून पवार त्याला व्यावसात्रयक रु्ांतवणूकच मानतात. ‘सकाळ’मधील त्रवत्रवध प्रकारची कामे 
करणारी माणसे ही त्रनर्ममतीचा कें द्रसबदू आहेत. त्याांना नवीन सांधी उपलब्ध करून त्रदफया तर त्याांचीच 
कायगसमता अांती वाढणार आहे, त्यामुळे आपले काम करण्यात त्याांना नवीन उमेद येईल यावर प्रतापरावाांचा 
त्रवश्वास आहे. आतापयंत ‘सकाळ’मधील १०० ते १२५ माणसाांना त्याांनी त्रवत्रवध प्रकारच्या प्रत्रशसणासाठी 
देशा-परदेशात पाठवले आहे. त्या दृष्टीने त्रनवर् करताना स्त्री-पुसष असा चेद त्याांनी केला नाही. माणसाची 
रु्णवत्ता आत्रण समता हेच दोन त्रनकष त्याांनी महत्त्वाचे मानले. त्रव्तार होत रात्रहला तरच अल््तत्वाला 
बळकटी येते, त्रव्ताराची प्रत्रक्रया मांदावली तर माि अल््तत्वालाच धोका त्रनमाण होऊ शकतो; या दृष्टीने 
काही प्रयोर् कराव ेलार्तात, रु्ांतवणूक करावी लार्ते, योग्य प्रत्रतसादासाठी काही वष ेवाट बघावी लार्ते, 
तर एखादवळेेला ‘सायांसकाळ’ सारखा प्रयोर् अनेक कारणाांनी साध्य होत नाही असे त्रदसफयावर सोरू्नही 
द्यावा लार्तो. तीसुद्धा तयारी व्यवसायात ठेवावी लार्ते. या दृत्रष्टकोनातून श्री. प्रतापराव पवार ‘सकाळ’चे 
व्यव्थापन करीत आहेत. 

 
‘सकाळ’ची मुळातली चौकट चक्कम व व्यवल््थत होतीच. परांतु त्रतला आधुत्रनक ताांत्रिकतेची जोर् 

देऊन ‘सकाळ’च्या मलूचतू चौकटीचा त्रव्तार श्री. प्रतापराव पवार याांनी केला. ‘सकाळ’ने सामात्रजक 
प्रश्नाांच्या सांदचात जबाबदारीची, प्रसांर्ी नेतृत्वाची चतू्रमका प्रारांचापासूनच घेतली आहे. या चतू्रमकेचा 
्वीकार नवीन व्यव्थापनानेही केला आहे; आरोग्याच्या दृष्टीने अत्रतशय घातक असणाऱ्या ‘रु्टख्याचे 
सेवन’ करण्याचे व्यसन तसण त्रपढीमध्ये फैलावत आहे. त्याच्या त्रवरोधात एक उपाय महणून ‘सकाळ’ने 
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आपफया वृत्तपिात ‘रु्टख्याची जात्रहरात’ प्रत्रसद्ध न करण्याचा त्रनणगय घेतला. त्याप्रमाणे आपले धोरण ३१ 
ऑर््ट १९९७ च्या अांकात प्रत्रसद्ध केले. सामात्रजक जबाबदारीसाठी व्यावसात्रयक नुकसान सोसणारे 
‘सकाळ’ हे एकमेव वृत्तपि ठरले आहे. 

 
प्रतापराव पवाराांच्या बरोबर सुसवातीला श्री. यशवांतराव चांद्रचूर्, श्री. ज्ञानेश्वर आर्ाश,े श्री. रवींद्र 

बॅनजी हे सांचालक मांर्ळाचे सद्य होते. काही वषांनांतर श्री. आर्ाश ेआत्रण श्री. बनॅजी याांनी राजीनामा 
त्रदला. श्री. मटुचाई याांनी १९८५ मध्येच राजीनामा त्रदला होता. त्यानांतर श्री. चांद्रचूर् हे सांचालक मांर्ळाचे 
अध्यस झाले. 

 
सध्या ‘सकाळ’चे व्यव्थापकीय सांचालक श्री. प्रतापराव पवार हे आहेत. त्याांच्या बरोबर र्ॉ. 

बानुबाई कोयाजी, श्री. चां. हां. जोशी ही जुनी जाणकार मांर्ळी आहेतच. श्री.के.मो. त्रचरे् याांनी दीघगकाळ 
व्यव्थापन त्रवचार्ात सरव्यव्थापकाची जबाबदारी साांचाळली. त्याांनी त्रनवृत्ती ्वीकारफयानांतर एत्रप्रल 
१९९८ मध्ये सौ. त्रवजया पाटील याांनी सरव्यव्थापकपदाची सूिे हाती घेतली. 

 
श्री. प्रतापराव पवार याांचे त्रचरांजीव अत्रचत्रजत पवार आत्रण श्री. शरद पवार याांची कन्सया सौ. सुत्रप्रया 

सुळे-पवार हे दोघेही सांचालक मांर्ळावर आहेत. व्यव्थापनाच्या कायगपद्धतीवर सांचालक मांर्ळाचे 
त्रनयांिण असते. 

 
‘सकाळ’ वृत्तपिाचे आज ‘सकाळ वृत्तपि समूहा’त रूपाांतर झाले आहे. मुांबई, कोफहापूर, नात्रशक, 

औरांर्ाबाद आत्रण कें द्रवती पुणे अशी पाच कें दे्र त्रनमाण झाली आहेत. श्री. त्रवजय कुवळेकर हे ‘सकाळ’ 
वृत्तपि समूहाचे मुख्य सांपादक असून प्रत्येक त्रवचार्ाला ्वतांि सांपादक, ्वतांि व्यव्थापक आहे. प्रत्येक 
त्रवचार्ाच्या ्वतांि त्रवकासासाठी आवश्यक असणारी ्वायतत्ता त्याांना त्रदलेली आहे. ‘सकाळ’ने आपफया 
व्यव्थापनाचे एक जाळेच त्रवणलेले आहे. सांपूणग महाराष्रात आज ‘सकाळ’ची ४८ त्रवचार्ीय कायालये 
आहेत. 

 
केवळ चाळीस ते पन सास माणसाांच्या मदतीने ‘सकाळ’चा सांसार र्ॉ. पसळेकराांनी थाटला.त्याच 

‘सकाळ’मध्ये आज जवळजवळ पांधराश े माणसे काम करीत आहेत. केवळ पुणे कायालयातच सातश े
कमगचारी आहेत.सवग त्रवचार्ाांचा त्रमळून ‘सकाळ’चा एकूण खप दैत्रनकाचा ५, ५४, ००० आहे तर रत्रववारचा 
खप ५, ८१, ००० आहे. 

 
‘सकाळ’च्या त्रवत्रवध उपक्रमाांनी ‘सकाळ’ला साा्ं कृत्रतक कायाची जोर् त्रदली होती. ते सवग उपक्रम 

कालोत्रचत बदल करीत अत्रधक व्यापक ्वरूपात व्यव्थापनाने चालू ठेवले आहेत. त्रवत्रवध र्टची त्रनर्ममती 
करून त्याांमध्ये सुसूिता ठेवण्याचा व्यव्थापनाचा कल आहे. एक समन्सवय सत्रमती नेमून त्या सत्रमतीमाफग त 
या त्रवत्रवध उपक्रमाांमध्ये सुसूिता राखली जाते. 

 
सांपादन आत्रण व्यव्थापन या दोन्सही बाजू ‘सकाळ’मध्ये आज समाांतर रीतीने काम करीत पढेु 

जाताना त्रदसत आहेत. 
  



अनुक्रमणिका 
 

 

९. 
‘सकाळ’चे णर्वणर्वध उपक्रम 
 

र्ॉ. पसळेकराांनी जे त्रवत्रवध उपक्रम सुरू केले त्याांचा उर्म त्याांच्या ्वतांि दृत्रष्टकोनात आहे. 
आपफया ्वतांि कफपनेप्रमाणे वृत्तपि सुरू करून त्याांच्यातील सांपादक तृप्त झालेला नव्हता. या 
पलीकरे्ही समाजाचे काही प्रश्न असतात; सामात्रजक; साा्ं कृत्रतक जीवन असते; त्रवद्यार्थयांचे साा्ं कृत्रतक 
सांवधगन असते; परांपराांचे जतन करायचे असते; त्रवत्रवध कलाांना प्रोत्साहन द्यायचे असते;एवढेच नव्हे तर 
त्रवत्रशष्ट आपत्तीच्या काळात जबाबदारीच्या जात्रणवनेे मदतकायासाठी त्रनधी जमवायचा असतो अशा त्रवत्रवध 
जबाबदाऱ्या त्याांनी समाजजीवनाच्या सांदचात मानफया होत्या. ‘सकाळ’ला एक वृत्तपि महणून ्थैयग 
जसजसे येत रे्ले तसतसे ‘सकाळ’च्या माध्यमातून एक एक करीत अनेक उपक्रम त्रनमाण झाले. या 
उपक्रमाांना ‘सकाळ’च्या त्रवश्वात एक ्वतांि अल््तत्व त्रनमाण झाले. हे उपक्रम ‘सकाळ’ या वृत्तसा्ं थेचे 
वैत्रशष्ट्य बनले आहेत. 

 
र्ॉ. पसळेकराांनी त्रवत्रवध उपक्रम प्रयत्नपूवगक जोपासले. त्या त्या सेिातील अनुचवी माणसे, 

सेवाचावी वृत्तीने काम करणारी रु्णवान माणसे त्याांनी जोर्ली.त्याांना उपक्रमाांमध्ये सहचार्ी करून घेतले. 
आपफया मृत्यनूांतरही हे कायग असेच पुढे चालू राहावे महणून त्याांनी आपफया सांपत्तीतील बहुताांशी वाटा 
‘सकाळ पेपर र्ट’ला त्रदला. 

 
श्री. सुधाकर मोहरीर याांनी सांघटक त्रचटणीस महणून १९८७ पासून सदर उपक्रमाांची जबाबदारी 

्वीकारली. रत्रववार सकाळ नाट्यवाचन ्पधा, चाजीपाला सत्रमती, नार्री सांघटना, सकाळ कीतगन 
प्रचारसचा वासांत्रतक वर्ग याांचे कामकाज श्री. मोहरीर बघतात. पसळेकराांनी सुरू केलेले बहुतेक सवग 
उपक्रम त्याांच्या मृत्यूनांतरही व्यव्थापनाने चालू ठेवले. या उपक्रमाांच्या ्वरूपात काही कालोत्रचत बदल 
झाले. काही उपक्रम त्रव्तारले. ‘सकाळ’ने आयोत्रजत केलेफया त्रवत्रवध ्पधांना आता प्रत्रतष्ा प्राप्त झाली 
आहे. काही उपक्रमाांनी आपले सुवणग महोत्सव साजरे केले आहेत. या उपक्रमाांचे त्रवश्व आज अत्रधक 
त्रव्तारले आहे. 

 
नागरी संघटना  
 

आपफया जीवनाच्या जर्णघर्णीमध्ये पसळेकराांनी तीन र्ावाांना महत्त्वाचे मानले. एक त्याांचे 
जन्समग्राम ‘र्ोर्ची’, दुसरे अमेत्ररकेतील ‘न्सययूॉांकग ’ आत्रण त्रतसरे त्याांची कमगचमूी असणारे ‘पुणे’ होय. या 
पुण्याचे महत्त्व त्याांनी आपफया जीवनात कतगव्याच्या ्वरूपात मानले. महणूनच पणु्याचे प्रश्न, पुण्याचे 
सावगजत्रनक जीवन याांमध्ये त्याांनी मनापासून रस घेतला. याच र्रीब मुलाांना अध्या फीमध्ये त्रशसण त्रमळावे, 
नोकरी करून त्रशकणाऱ्याांसाठी ‘रािशाळा’ असाव्यात अशा त्रवत्रवध कफपना त्याांच्या मनात होत्या. त्या मार्ी 
लार्नू त्याांचे उपयोजन व्हाव ेयासाठी त्याांनी पुणे महानर्रपात्रलका ्थापन झाफयावर ‘नार्री सांघटने’ची 
्थापना केली.कोणत्याही पसाचा त्रनकष न मानता रु्णवत्ता, कायाची तळमळ हेच त्रनकष महत्त्वाचे मानून 
‘नार्री सांघटने’च्या झेंड्याखाली योग्य व्यक्तींना एकि आणले. या नार्री सांघटनेने १९५२ च्या पत्रहफया 
त्रनवर्णुकीतच मोठा त्रवजय त्रमळवला. 
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पत्रहफयाच त्रनवर्णुकीत सवात्रधक दहा जार्ा त्रमळवनू महापौरपद त्रमळवण्यातही नार्री सांघटना 
यश्वी झाली. पुढे २९ वषात दहावळेा नार्री सांघटनेच्या उमेदवाराला महापौरपदाचा मान त्रमळत रे्ला. 
पुण्याच्या नार्री प्रश्नाांना नार्री सांघटनेने प्राधान्सय त्रदले. त्यापैकी सवात महत्त्वाचे होते, र्रीब 
त्रवद्याथांसाठी त्रशसणाची सोय उपलब्ध करून देणे. कोपोरेशनची शाळा काढून र्रीब मुलाांना त्रनममया 
फीमध्ये त्रशसण उपलब्ध करून द्याव,े हा आग्रह ‘सकाळ’ने धरला होता. या सूचनेप्रमाणे नानावाड्यात 
पत्रहले हाय्कूल त्रनघाले. त्यानांतर कोपोरेशनच्या अनेक शाळा केवळ पुण्यातच नव्हे तर सांपूणग महाराष्रात 
त्रनघाफया. १९७५ मध्ये नानावाड्यात चालणाऱ्या तीन शाळाांपैकी मुलींच्या शाळेला र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर 
याांचे नाव त्रदले आहे. त्रशसणाप्रमाणे पुण्यातील आरोग्य, पाणी पुरवठा, वाहतूक या सांदचातील अनेक प्रश्न 
नार्री सांघटनेने सोर्त्रवले. पुण्यातील नार्री सांघटना चळवळीचे महाराष्रातही पर्साद उमटले. 
पुण्याच्या पाठोपाठ अनेक शहराांतून नार्री सांघटना त्रनमाण झाफया. पसळेकराांच्या त्रनधनानांतरही १९७४ व 
१९७९ च्या त्रनवर्णुकाांमध्ये नार्री सांघटनेने मोठा त्रवजय त्रमळवला होता. १९७९ च्या जानेवारीमध्ये नार्री 
सांघटनेने आपला रौप्यमहोत्सव साजरा केला. त्या त्रनत्रमत्ताने पुण्याच्या प्रश्नाांवर एक पत्ररसांवादही 
आयोत्रजत केला. पढुील काळात पसीय राजकारणाच्या जोरदार प्रवाहात माि ही सांघटना त्रटकाव धरू 
शकली नाही. नार्री सांघटना ही चळवळ अ्तांर्त झाली. 

 
भाजीपाला सणमती  
 

‘सकाळ’चा एक वैत्रशष्टपूणग उपक्रम महणनू ‘चाजीपाला सत्रमती’चा त्रनदेश करता येईल. 
पसळेकराांच्या मनात ‘सकाळ’मध्ये नवीन काय करता येईल हा त्रवचार सतत जार्ा असे. त्या दृष्टीने त्याांची 
शोधक नजर सदैव नावीन्सय त्रटपत असे. त्याांच्या पत्नी शाांताबाईांनी या चळवळीचा प्रारांच कसा झाला याची 
आठवण साांत्रर्तली आहे. फ्रान्ससमध्ये सासुरवार्ीला ते एकदा रे्ले होते. त्रतथे प्रत्येक बांर्फयाचोवती बार् 
असे. चाजी, फळझारे् लावलेली असत.एका शाळेत त्याांना समारांचासाठी बोलावले होते. तेव्हा एका मुलाने 
त्याांना साांत्रर्तले की ‘माझे वर्ील बारे्त काम करतात’. ही वृत्ती आपफयाकरे्ही सजवावी हा त्रवचार त्याांना 
फ्रान्ससच्या चेटीत जाणवला होता. सुसवातीला त्याांनी ‘रत्रववार सकाळ’मध्ये ‘बार्वान’ हे सदर सुरू केले. 
शतेी, बार्काम याांत्रवषयी मार्गदशगन करणारे हे सदर चानू एल. देसाई त्रलहीत असत. दुसऱ्या महायुद्धाच्या 
वळेी ‘ग्रो मोअर फूर्’ ही योजना पुढे आली आत्रण त्यातून ‘चाजीपाला सत्रमती’ ्थापन करण्याची योजना 
तयार करण्यात आली. तेव्हाचे एमपे्रस र्ार्गनचे पयगवसेक चा.त्रव.चार्वत याांच्या सहकायाने या सत्रमतीची 
आखणी करण्यात आली. १२ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या सत्रमतीची पत्रहली सचा घेतली रे्ली. पुण्यातील 
काही बांर्लेवाफया मांर्ळीना या सचेला बोलावण्यात आले.आपफया घराचोवतीचा पत्ररसर फुलवावा, बार् 
तयार करावी, घरचा चाजीपाला, फळे त्रमळावीत हा हेतू होता. दर शत्रनवारी सचा घेऊन त्यामध्ये मार्गदशगन 
कराव ेहे ्वरूप प्रारांची होते. आजपयंत तेरा ते चौदा हजार सचासदाांनी या उपक्रमात चार् घेतला आहे. 

 
आज हा उपक्रम अत्रधक त्रव्तारला आहे. त्रबबववेार्ी, प्मावती, कोथरूर्, कवेनर्र, त्रनर्र्ी 

प्रात्रधकरण अशा पाच शाखाांमध्ये ही चळवळ त्रव्तारली आहे. तज्ज्ञ मांर्ळींची मार्गदशगनपर चाषणेही 
सचासदाांसाठी आयोत्रजत केली जातात. सध्या या उपक्रमात तीनशहूेन अत्रधक सचासद आहेत. उन्सहाळी, 
त्रहवाळी आत्रण पावसाळी अशा ्पधा घेतफया जातात. दरवषी जानेवारीमध्ये एक मोठे प्रदशगन चरवले जाते. 
या बरोबरच नारळ, द्रासबार्, र्लॅरीतील बार्, र्च्चीवरील बार् अशाही ्पधा घेतफया जातात. ‘सकाळ’च्या 
या उपक्रमाने एक महत्त्वही प्राप्त करून घेतले आहे. बाहेरच्या प्रदशगनाांमध्ये या सत्रमतीच्या सचासदाांना 
तज्ज्ञ महणनू बोलावले जाते. १९८० या वाई महानर्रपात्रलकेच्या प्रदशगनात या सत्रमतीचे सचासद 
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मार्गदशगनासाठी रे्ले होते. १९८१ मध्ये पुण्याच्या शतेकी महात्रवद्यालयाने एक पत्ररसांवाद घेतला 
होता.त्यामध्ये ‘सकाळ चाजीपाला सत्रमती’ने आपले प्रदशगन चरवाव े अशी सूचना केली. अफपवळेात 
सत्रमतीच्या सचासदाांनी आपला ्टॉल तयार केला. 

 
रणर्वर्वार सकाळ नाट्यर्वाचन स्पधा 
 

माध्यत्रमक शालेय पातळीवर अत्रतशय लोकत्रप्रय ठरलेला आत्रण आज त्याच्यामधील प्रत्रतष्चेा 
मानला जाणारा हा उपक्रम आहे. शालेय पातळीवरील मुलाांमध्ये सचाधीटपणा यावा, नाट्यरु्णाांना वाव 
त्रमळावा हा या उपक्रमामारे् हेतू आहे. या उपक्रमाचा प्रारांच एका प्रोयार्ातून झाला. 

 
१९३० नांतर मराठी रांर्चमूीला उतरती कळा लार्ली होती. ‘नाट्यकला’, ‘मराठी रांर्चमूी’ 

याांच्यासाठी ‘काहीतरी’ केले पात्रहजे ही जाणीव नाट्यपे्रमी मांर्ळींच्यामध्ये होती. तेव्हा पुण्यात नाट्यपे्रमी 
मांर्ळी ‘पौर्मणमा’ नावाचा क्लब चालवत होते. ‘सकाळ’चे एक सहसांपादक मो. स. साठे हे नाट्यपे्रमी 
व्यल्क्तमत्त्व होते. ते या ‘पौर्मणमा’ क्लबचे सचासद होते. नाटक बसवत असताना प्रथम ‘नाट्यवाचन’ 
घोटवनू घेतात. याच नाट्यवाचनाचा प्रयोर् करावा असा त्रवचार या पौर्मणमा क्लबच्या सचासदाांच्या मनात 
आला. त्याचा जाहीर प्रयोर्ही करण्याचे ठरत्रवले. २९ मे १९५२ रोजी पुण्याच्या वसांत व्याख्यानमालेत या 
नाट्यपे्रमी कलावांतानी ‘एकच प्याला’ या नाटकाच्या नाट्यवाचनाचा पत्रहला प्रयोर् सादर केला. हा प्रयोर् 
अत्रतशय यश्वी झाला. त्यानांतर शालेय पातळीवर या प्रकारच्या नाट्यवाचनाच्या ्पधा घ्याव्यात आत्रण 
‘सकाळ’ने या ्पधांना आर्मथक मदत द्यावी असा त्रवचार पुढे आला. र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर याांनी 
साांत्रर्तले की तुमही दोन-तीन वष ेहा उपक्रम चालवनू दाखवा, त्यानांतर ‘सकाळ’ आपलाच उपक्रम महणून 
या ्पधांचा ्वीकार करेल. त्याप्रमाणे ह्या ्पधा १९५२ मध्ये सुरू झाफया. पत्रहफया वषी पाच शाळाांनी ्पधेत 
चार् घेतला होता. पत्रहफया वषी खर्कीच्या आलेर्ाकर हाय्कूलने ‘झाशीची राणी’ हे नाटक 
नाट्यवाचनातून सादर करून पत्रहला क्रमाांक त्रमळवला होता. नांतर र्ॉ. पसळेकराांनी शब्द त्रदफयाप्रमाणे 
‘रत्रववार सकाळ नाट्यवाचन ्पधा’ या शीषगकाने या ्पधा ‘सकाळ’चा उपक्रम महणून अत्रधकृतपणे सुरू 
झाफया. 

 
प्रारांची या उपक्रमाची चेष्टाच झाली. ‘नाटक’ वाचनातून सदर करण्यामध्येही काही कला आहे 

याची जाणीव लोकाांना नव्हती. हा उपक्रम तसेच कलाप्रकार सजवण्यासाठी शाळाशाळाांतून नाट्यवाचनाची 
प्रात्यत्रसके घेण्यात आली. त्रशत्रबरे आयोत्रजत करण्यात आली. पढेु या ्पधेला खूपच त्रवकत्रसत रूप प्राप्त 
झाले. आता शहर आत्रण ग्रामीण अशा दोन पातळयाांवर ्वतांि रीतीने ्पधेचे सांयोजन होते. मराठीबरोबर 
सहदी, सां्कृत, रु्जराती, इांग्रजी या चाषाांमधूनही नाट्यवाचनाच्या ्पधा घेण्यात येतात. १९७४ पासून 
नाट्यवाचनाच्या जोर्ीने नाट्यसांर्ीताच्या ्पधा घेण्यात येत आहेत. १९७८ पासून शालेय त्रशसकाांसाठी 
नाट्यलेखनाच्या ्पधा घेण्यात येत आहेत. जवळ जवळ पांधराश े त्रवद्याथी / त्रवद्यार्मथनी या ्पधेत चार् 
घेतात. नाट्यसांर्ीत ्पधेत पन सास शाळा चार् घेतात. तर साधारणपणे पन सास त्रशसक नाट्यलेखनाच्या 
्पधेत चार् घेतात. 
 

या उपक्रमाला ्थैयग त्रमळवनू देण्यासाठी तसेच तो सजवण्यासाठी मो. स. साठे याांच्या बरोबर श्री. 
र. शां. खळदकर याांनी पत्ररश्रम घेतले आहेत. १९८७ पासून श्री. सुधाकर मोहरीर हे सांघटक त्रचटणीस 
महणून या ्पधेचे काम बघत आहेत.  
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बालकुमार णचत्रकला स्पधा  
 

‘सकाळ’चा हा शालेय ्तरावरील दुसरा लोकत्रप्रय उपक्रम आहे. या ्पधांना आज खरोखर 
वटवृसाचे ्वरूप प्राप्त झाले आहे. मुलाांना त्रचिकलेची र्ोर्ी लार्ावी यासाठी ‘रत्रववार सकाळ त्रदवाळी 
अांका’च्या त्रनत्रमत्ताने या ्पधेचे आयोजन प्रथम केले. १९५४ पासून ही ्पधा घेण्यात येऊ लार्ली. 
सुसवातीपासूनच या ्पधेला मोठा प्रत्रतसाद त्रमळत आला, बाराशहूेन अत्रधक त्रचिे या ्पधेसाठी येत. तीन 
र्टाांमध्ये बत्रससे त्रदली जात.१९७३ पासून ्पधेसाठी आलेफया त्रचिाांपैकी त्रनवर्क चारश े त्रचिाांचे प्रदशगन 
बालत्रदनाच्या त्रनत्रमत्ताने चरवण्यात येऊ लार्ले. त्याचबरोबर त्रनवर्क शांचर त्रचिाांचे एक पु्तकही प्रत्रसद्ध 
करण्यात येऊ लार्ले. मुलाांना प्रोत्साहन देणे हाच या ्पधेचा हेतू असफयाने केवळ पन सास पैशाांमध्ये हे 
पु्तक मुलाांना उपलब्ध करून त्रदले जाई. 

 
आज या ्पधेचा व्याप खूपच त्रव्तारला आहे. आज ही ्पधा सांपूणग राज्य पातळीवर आयोत्रजत 

केली जाते.पूवी काही त्रवषय प्रत्रसद्ध केले जात असत. त्याांपैकी एका त्रवषयावर ्पधगक घरूनच त्रचि काढून 
पाठवत. आता ्पधेचा त्रदवस आत्रण त्रठकाण जाहीर होते. त्रवषय ्पधेच्या वळेी, ्पधेच्या त्रठकाणी जाहीर 
होतात. त्रचि त्या जारे्वर काढाव ेलार्ते. या ्पधेचा पसारा इतका वाढला आहे की एक त्रवत्रशष्ट र्ट चार 
मत्रहने या ्पधेच्या सांयोजनासाठी काम करीत असतो. या ्पधेसाठी कोणतीही प्रवशे फी नसते. आज सांपूणग 
महाराष्रात सतरा त्रवचार्ाांमध्ये पांचेचाळीस कें द्राांवर ही ्पधा आयोत्रजत केली जाते. जवळ जवळ दोन ते 
अर्ीच लाख त्रवद्याथी या ्पधेत सहचार्ी होत असतात. पत्रहली व दुसरी ‘अ’र्ट, त्रतसरी व चौथी ‘ब’ र्ट, 
पाचवी ते सातव ‘क’ र्ट आत्रण आठवी ते दहावी ‘र्’ र्ट अशा चार र्टाांत त्रवचार्णी केली जाते. बत्रससेही 
प्रत्येक त्रवचार्ानुसार तसेच प्रत्येक र्टानुसार ्वतांि त्रदली जातात. 

 
फ्रान्ससमध्ये “Secours Populaires” या सा्ं थेतफे बालकाांच्या त्रचिाांचे प्रदशगन चरवले जाते. या 

प्रदशगनात ‘सकाळ’च्या बालकुमार त्रचिकला ्पधेतील पात्ररतोत्रषकत्रवजेती त्रनवर्क एकोणचाळीस त्रचिे 
पाठवण्यात आली होती. 

 
त्रवद्यार्थयांप्रमाणेच पुण्यातील त्रचिकाराांनी एकि येऊन त्रचिकलेचे सेि त्रवकत्रसत करण्याचे प्रयत्न 

करावते यासाठी ‘पूना आर्मट्ट त्रर्फर्’ नावाची सांघटना ‘सकाळ’ने उची केली. त्रचिकाराांनी सहली 
काढाव्यात, कायगशाळा घ्याव्यात, प्रदशगने चरवावीत, नवीन त्रचिकाराांना एक सांधी उपलब्ध व्हावी हा हेतू 
यामारे् होता. र्ॉ. पसळेकराांनी ‘महाराष्र फोटोग्रात्रफक सोसायटी’ ही सां्थाही अशाच हेतूने ्थापन केली. 
त्रचिकलेप्रमाणेच छायात्रचिणाची आवर् ही लोकाांमध्ये त्रनमाण व्हावी, छायात्रचि बघाव े कसे, त्यामध्ये 
सौंदयग कोठे असते हे समजाव ेयासाठी १९५३ पासून ‘रत्रववार सकाळ’ मात्रसक छायात्रचि ्पधा आयोत्रजत 
केली जाऊ लार्ली. पुण्यातील प्रत्रसद्ध छायात्रचिकार श्री. र्ब्फयू. एन. चट हे या ्पधेचे परीसक महणनू 
दीघगकाळ काम बघत होते. पात्ररतोत्रषकत्रवजेती छायात्रचिे रत्रववारच्या अांकात प्रत्रसद्ध होत असत. या ्पधेचे 
एक वैत्रशष्ट्य असे होते की, श्री. चट प्रत्येक छायात्रचिाचे मोजक्या शब्दात रसग्रहण करीत. 
छायात्रचिातील वैत्रशष्टे्य ते थोर्क्यात ्पष्ट करीत असत. पुढे ही ्पधा ‘रत्रववार सकाळ’ त्रदवाळी अांकाचे 
वैत्रशष्ट्य, आकषगण ठरली. सांपूणग चारतातून या ्पधेला प्रत्रतसाद त्रमळत असे. या ्पधेतील अनेक 
छायात्रचिकाराांनी पुढे राष्रीय, आांतरराष्रीय पातळीवरील प्रदशगनाांमधून पुर्कार त्रमळवले.  
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सकाळ कीतसन प्रचार सभा : र्वासंणतक र्वगस 
 

‘कीतगन’ ही महाराष्राची एक परांपरार्त लोककला आहे. मनोरांजन, उद्बोधन, प्रसार, प्रबोधन याांचे 
एक प्रचावी माध्यम महणजे कीतगन असेच या कलेचे अल््तत्व पूवी होते.ही कला अ्तांर्त होऊ नये, त्रतचा 
प्रसार व्हावा, पुढील त्रपढ्याांकरू्न या परांपरेचे जतन व्हाव े व यासाठी पढुील त्रपढीला योग्य ते मार्गदशगन 
त्रमळाव ेअसे पसळेकराांना वाटत होते. या सांदचात त्रवचारत्रवत्रनमय करण्यासाठी १९७२ मध्ये महाराष्रातील 
कीतगनकाराांची एक पत्ररषद ‘सकाळ’ने चरवली. त्यातूनच ‘कीतगन प्रसार सचा’ या उपक्रमाचा जन्सम झाला. 
या पत्ररषदेतफे अनुचवी आत्रण प्रत्रसद्ध कीतगनकाराांची पुण्यात सहा त्रठकाणी काही प्रात्यत्रसक नमुना कीतगने 
आयोत्रजत केली. या कलेचे त्रवद्यार्थयांना पद्धतशीर प्रत्रशसण देता याव;े पाठाांतर, वक्तृत्व, सांर्ीत, अत्रचनय, 
कथनकौशफय या कला कीतगनासाठी आवश्यक असतात, त्याबाबत मार्गदशगन व्हाव ेयासाठी पणु्यात सहा 
आठवड्याांचे वासांत्रतक वर्ग आयोत्रजत करण्याचे ठरत्रवले. १९७३ पासून हे वर्ग सातत्याने आयोत्रजत केले 
जात आहेत. र्ॉ. नानासाहेब पसळेकराांच्या जन्समशताब्दी वषात वासांत्रतक वर्ाने आपला रौप्यमहोत्सव 
साजरा केला. स. के. नेऊरर्ावकर, श्री. नाथ खरे, श्री. चा्करबुवा घैसास, र्ॉ. र्. श्री. खरे या प्रत्रसद्ध 
कीतगनकाराांनी या वासांत्रतक वर्ाला मार्गदशगन केले आहे. इतकेच नव्हे तर र्ॉ. रा. शां. वासळबे याांच्यासारखे 
अभ्यासक तर कै. र्. त्रद. मार्रू्ळकर याांच्यासारख्या कवींनीही या उपक्रमात चार् घेतलेला आहे. श्री. 
बबनराव नावर्ीकर, ताराबाई देशपाांरे्, मांर्ला कुलकणी, नत्रलनीताई दाते आदींनी या उपक्रमासाठी अपार 
कष्ट घेतले आहेत. 

 
गं्रथ पुरस्कार मंडळ  
 

ग्रांथाचे लेखन केले तरी प्रकाशन ही व्यावहात्ररक बाजू काहीशी अवघर् होत असते. पैशाांअचावी 
त्रकत्येक उत्कृष्ट ग्रांथ प्रकात्रशत होऊ शकत नाहीत हे ओळखून ग्रांथ प्रकाशनाला आर्मथक मदत करणारे ‘ग्रांथ 
पुर्कार मांर्ळ’ १९५९ साली ्थापन करण्यात आले. दरवषी एक हजार सपये यासाठी देण्यात येत असत. 
वैचात्ररक तसेच सांशोधनपर ग्रांथासाठी ही मदत देण्यात येत असे. ग्रांथ प्रकात्रशत झाला की त्याच्या केवळ 
पाच प्रती लेखकाांनी मांर्ळाला द्याव्यात अशी माफक अट यामध्ये होती. या योजनेखाली आजपयंत त्रवत्रवध 
त्रवषयाांवरील ग्रांथ प्रकात्रशत झाले आहेत. ‘महाराष्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना’ – श्री. 
चासदत्त दाचोळकर, ‘मराठेशाहीतील त्रशलालेख’- र्ॉ.मो.र्. दीत्रसत, ‘जैन सांप्रदाय आत्रण सां्कृती’- र्ॉ. 
शाां. चा. देव, ‘रु्न्सहेर्ाराांचे जर्’ – सरोत्रजनी शारांर्पाणी हे त्याांपैकी काही महत्त्वपूणग ग्रांथ आहेत. 

 
इंणडया फौंडेशन  
 

बुत्रद्धमान त्रवद्यार्थयांना उच्च त्रशसण घेण्यामध्ये त्रकत्येकदा आर्मथक अर्चणींना तोंर् द्याव े लार्ते. 
त्यामुळे अनेकाांना उच्च त्रशसणापासून वांत्रचतही राहाव ेलार्ते. ्वतः पसळेकराांना आर्मथक मदत त्रमळाली 
महणूनच ते अमेत्ररकेत उच्च त्रशसणासाठी जाऊ शकले. अचानक ही मदत बांद झाफयाने त्याांना अनेक 
अर्चणींना तोंर्ही द्याव े लार्ले. याची जाणीव असफयामुळे उच्च त्रशसण घेणाऱ्याांसाठी काहीतरी केले 
पात्रहजे हे त्याांच्या मनात सतत घोळत होते. १९६० मध्ये पसळेकर अमेत्ररकेत रे्ले होते. तेथे त्याांनी फोर्ग 
फौंरे्शन या सा्ं थेचे कामकाज बत्रघतले होते. अशा ्वरूपाची सां्था चारतात सुरू करण्याचे त्याांनी 
ठरत्रवले. ही कफपना अनेक वषांपासून त्याांच्या मनात घोळत होती. १९२० साली बी. ए. झाफयानांतर 



अनुक्रमणिका 
 

 

त्रवद्यार्थयांना परदेशाांतील त्रशसणाची मात्रहती पुरत्रवण्यासाठी त्याांनी ‘्टुर्ां्स इन्सफमेशन ब्युरो’ची ्थापना 
केली. जमगनीतील त्रशसणावर आधात्ररत मात्रहती पुरत्रवणारी एक पलु््तकाही त्याांनी प्रत्रसद्ध केली होती. पढेु 
र्ॉ. पसळेकर ्वतःच अमेत्ररकेत रे्ले आत्रण ‘्टुर्ां्स इन्सफमेशन ब्युरो’ची कफपना मारे् पर्ली. परांतु 
त्याांच्या मनातून ही कफपना कधी रे्ली नाही. १९६० मध्ये त्रतला मूतगरूप देऊन त्याांनी ‘इांत्रर्या फौंरे्शन 
र्ट’ची ्थापना केली. चारतातील बतु्रद्धमान मुलाांना त्रशसणासाठी मदत करण्याचा तसेच ही सांधी 
अत्रधकात्रधक त्रवद्यार्थयांना देता यावी महणून कजाऊ त्रशष्यवृत्ती देण्याचा त्याांचा त्रवचार होता. 

 
इांत्रर्या फौंरे्शनच्या पत्रहफया चाांर्वली कामासाठी पसळेकराांनी ्वतः १ लाख २० हजार सपये 

देणर्ीरूपाने त्रदले. फौंरे्शनचे ऑत्रफस, कामकाज यासाठी आत्रण खचासाठी दरमहा एक हजार सपये 
तहहयात देण्याचे त्रनत्रित केले. पसळेकराांच्या या कफपनेला प्रोत्साहन तसेच चरघोस आर्मथक साहाय्य 
अत्रचयाांत्रिकी महात्रवद्यालयाचे त्रनवृत्त प्राध्यापक कै. आर. एस. देशपाांरे् याांनी त्रदले. त्याांनी एक लाख सपये 
त्रदले. त्या उपक्रमाचे कामकाज योग्य होते आहे हे लसात आफयावर तीन वषांनी त्याांनी आणखी पांचवीस 
हजार सपये देणर्ी त्रदली. त्यानांतर महाराष्र सरकारने पन सास हजार सपयाांची देणर्ी त्रदली. परदेशातील 
त्रवत्रवध त्रशसण सा्ं थाांची मदत त्रमळवण्यासाठी पसळेकराांना र्ॉ. बानूबाई कोयाजी याांनी मोठी साथ त्रदली. 
परदेशात त्रवद्यार्थयांची सोय बघणे, त्याांना मदत करणे, वळेेला त्रवद्यार्थयांना र्रम कपरे् त्रशवनू देणे, पु्तके 
देणे अशा ्वरूपाची मदत शांकरराव उफग  अप्पासाहेब मराठे व त्याांच्या पत्नी याांनी आपणहून केली. 
साधारणपणे दरवषी अठरा त्रवद्यार्थयांना ही व्याजमुक्त कजाऊ त्रशष्यवृत्ती देण्यात येते. त्याचप्रमाणे दरवषी 
दहा हजार सपयाांची मदत पिकात्ररतेतील उच्च त्रशसण घेऊ इल्च्छणाऱ्या योग्य त्रवद्यार्थयास देण्यात येते. 

 
१९८४ पासून व्यल्क्तमत्त्व त्रवकास योजना या उपक्रमाची जोर् इांत्रर्या फौंरे्शनला त्रदली आहे. 

साठवनू अत्रधक पालकाांनी दरमहा शांचर सपयाांची मदत तीन वष ेसतत द्यायची आत्रण त्यातून जमा होणाऱ्या 
रकमेतून योग्य त्रवद्यार्थयाला आर्मथक मदत करायची अशी ही योजना आहे. या फौंरे्शनतफे त्रवद्यार्थयांना 
त्रशसण आत्रण व्यवसायाच्या योग्य वाटा त्रनवर्ण्यासाठी मार्गदशगन करणारे एक त्रशबीर आयोत्रजत केले जाते. 
१९९० पासून एका वषाच्या कालावधीची व्यल्क्तमत्त्व त्रवकास योजना आयोत्रजत केली जाते. या उपक्रमाला 
त्रवद्याथी आत्रण पालक याांचा चरपूर प्रत्रतसाद आहे. त्रवद्यार्थयांना पुढील त्रशसणाकत्ररता त्रवत्रवध सां्थाांची 
मात्रहती देण्यासाठी इांत्रर्या फौंरे्शनच्या वतीने व्यवसाय मार्गदशगन कें द्र चालवले जाते. अलीकरे् काही वष े
सांशोधनाला उते्तजन देण्यासाठी शालेय त्रशसकाांना तसेच महात्रवद्यालयीन प्राध्यापकाांना त्याांच्या सांशोधन 
प्रकफपासाठी ‘सांशोधन त्रशष्यवृत्ती’ देण्यात येते. तसेच आर्मथकदृष्ट्या र्रज असणाऱ्या हुशार त्रवद्यार्थयांनाही 
त्रशष्यवृत्ती देण्यात येते. 

 
इांत्रर्या फौंरे्शनच्या वतीने त्रशसणासाठी तसेच शसैत्रणक सांशोधनासाठी त्रवत्रवध योजना तयार करून 

आर्मथक मदत केली जाते. या योजना आत्रण त्या प्रत्येक योजनेमध्ये त्रकती त्रवद्यार्थयांना लाच झाला हे बघता 
येईल. 

 
१) परदेशात त्रशसणासाठी जाणाऱ्या त्रवद्यार्थयांना इांत्रर्या फौंरे्शन कजाऊ त्रशष्यवृत्ती त्रदली जाते. 

ही योजना १९६१ पासून सुरू झाली. १९९८ पयंत ६४८ त्रवद्यार्थयांना ही त्रशष्यवृत्ती त्रमळाली. त्यासाठी 
सते्तचाळीस लाख छत्तीस हजार सपये खचग करण्यात आले. १९९९ मध्ये पांधरा तर २००० साली सोळा 
जणाांना त्रशष्यवृत्ती देण्यासाठी तीन लाख दोन हजार सपये खचग केले आहेत. 
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२) कत्ररयर रे्व्हलपमेंट ्कीम १९८४ पासून सुरू झाली. १९९८ पयंत ६६६ त्रवद्याथांना दहा लाख 
वीस हजार तीनश ेिेसष्ट सपयाांची मदत देण्यात आली. 

 
माचग १९९९ मध्ये ८४ त्रवद्याथांना मदत करण्यासाठी दोन लाख एकुणसाठ हजार दोनश ेशहाांऐशी 

सपये खचग करण्यात आले. या योजनेनुसार आजपयंत ७५० त्रवद्याथांना लाच त्रमळाला आहे आत्रण त्यासाठी 
बारा लाख एकोणैंशी हजार सहाश े एकुणसाठ सपये खचग केले आहेत. या योजनेसाठी काही सां्थाही 
आर्मथक मदत करतात. महाराष्र फौंरे्शन न्सयुयॉकग  आत्रण फौंरे्शन फॉर एक्सलन्सस या सां्था आर्मथक मदत 
करतात. तसेच परदेशामध्ये ्थात्रयक झालेले काही चारतीय नार्त्ररकसुद्धा आत्मपे्ररणेने आर्मथक मदत 
करतात. 

 
३) सांशोधन त्रशष्यवृत्ती १९७६ पासून सुरू झाली. १९९९ पयंत या योजनेचा २६ जणाांना लाच झाला 

आत्रण त्यासाठी एक लाख बावीस हजार पाचश ेसपये खचग करण्यात आले आहेत. 
 
४) पसगनल रे्व्हलपमेंट ्कीम (व्यक्तीमत्व त्रवकास योजना) १९९०-९१ पासून सुरू करण्यात 

आली. त्रब्ररे्त्रर्यर त्रपिे या योजनेचे काम बघत होते. या योजनेत एकूण ६३२ त्रवद्याथांना मदत केली जाते. 
त्यापैकी २८ त्रवद्यार्थयांचा खचग सकाळ करते. प्रत्येकी ६०० सपये याप्रमाणे एकूण बावीस हजार आठश ेसपये 
खचग करण्यात येतो. इांत्रर्या फौंरे्शनच्या वतीने ही योजना १९९६ पयंत कायाल्न्सवत होती. 

 
५) आऊटरेट ग्रँट फॉर ्टर्ीज इन जनात्रलझम – जनात्रलझमच्या त्रवशषे अभ्यासासाठी ही खास 

त्रशष्यवृत्ती १९९४ पासून देण्यात येते. १९९४-२००० या काळात ४ त्रवद्याथांना प्रत्येकी दहा हजार सपयाांची 
त्रशष्यवृत्ती देण्यात आली. या योजनेसाठी एकूण चाळीस हजार सपये खचग करण्यात आले. 

 
इांत्रर्या फौंरे्शनचे कामकाज बघण्यासाठी एक कायगकारी मांर्ळ ्थापन करण्यात आले आहे. र्ॉ. 

बानूबाई कोयाजी अध्यस आहेत. श्री. प्रतापराव पवार हे उपाध्यस आहेत. चांद्रशखेर जोशी हे सेके्रटरी व 
खत्रजनदार आहेत. के.मो. त्रचरे् हे त्रवश्व्त आहेत. शरदचांद्र र्ोखले, पी. एस.पाळांदे आत्रण एस. प्मनाचन 
या मांर्ळाचे सद्य आहेत. या योजनेचे सवग कामकाज प्रा. प्र. सु. कारेकर बघतात. 
 
सकाळ णरणलफ फंड  
 

हा ‘सकाळ’चा सवात जुना आत्रण महत्त्वाचा उपक्रम आहे. वृत्तपि हे लोकाांना आवाहन करणारे, 
लोकाांचे साहाय्य त्रमळवणारे, त्रनधी उचा करणारे माध्यम महणूनही काम करू शकते याची कफपना 
पसळेकराांना होती. पूर, चकूां प, दुष्काळ याांसारख्या नैसर्मर्क आपत्तींच्या प्रसांर्ी वृत्तपिाने जबाबदारीने 
नेतृत्वाची चतू्रमका घेतली पात्रहजे, समाजाला मदतीचे आवाहन करून आप्ग्र्ताांना आवश्यक ती मदत 
पोचवली पात्रहजे, ही त्याांची दृष्टी ‘त्ररत्रलफ फां र्’ ही कफपना साकार करताना होती. १९४३ मध्ये त्रवजापूर 
येथे तीव्र दुष्काळ पर्ला होता. त्यावळेी प्रथम दुष्काळग्र्ताांना मदत करण्याच्या हेतूने त्रनधी उचा 
करण्यासाठी ‘त्रवजापूर त्रजफहा दुष्काळ सहायक सत्रमती’ची ्थापना करण्यात आली. राजा बहादूर त्रमलचे 
मालक मुकुां दलाल त्रपत्ती, नारायणदास करवा, नानासाहेब पसळेकर आत्रण शांकरराव बोधनी हे या पत्रहफया 
सत्रमतीचे सद्य होते. पसळेकर आत्रण बोधनी याांनी त्रवजापूरचा दौरा करून दुष्काळी चार्ाची पाहणी केली. 
त्यानांतर त्रतथे अन सपुरवठा कें दे्र चालवली. 
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त्रवजापूर पाठोपाठ १९४३ साली बांर्ालमध्ये दुष्काळ पर्ला तेव्हा ‘सकाळ’ने आर्मथक मदतीबरोबर 

र्ॉक्टर, पत्ररचात्ररका याांनाही मदतीसाठी आवाहन केले. बांर्ालमधील त्रमदनापूर त्रजफह्यात दुष्काळ तीव्र 
होता, त्रतथे ‘सकाळ’ने बरीच मदत कें दे्र चालवली. र्ॉ. शामाप्रसाद मुखजी याांनी ‘सकाळ’च्या उपक्रमाचे 
कौतुक केले. र्ॉ. चासचांद्र त्रमि याांनी “त्रमदनापूरच्या जनतेस एका राष्रीयत्वाची प्रत्रचती ‘सकाळ’ने आणनू 
त्रदली असे पि पाठवले होते.” 

 
१९७७ मध्ये ‘सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ा’ची कायम्वरूपी ्थापना करण्यात आली. ‘सकाळ’ 

कायालयात या योजनेचे एक ्वतांि कायालयच आहे. श्री. मधुकर ठकार हे ‘सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ा’चे 
सत्रचव महणनू काम बघतात. 

 
या योजनेची एक कायगपद्धती तयार करण्यात आली आहे. मोठी आपत्ती कोसळत त्यावळेी ‘सकाळ 

त्ररत्रलफ फां र्’ आपला सहकायाचा हात नेहमीच पुढे करतो. अशा त्रठकाणी पाहणीसाठी या फां र्ाचे एक 
शोधपथक प्रथम जाते. नुकसानाचे ्वरूप, मदतीची अपेसा यात्रवषयी त्रवचार करून मदतकायाचे ्वरूप 
त्रनत्रित केले जाते. या योजनेला मदत करण्यासाठी समाजाला आवाहन केले जाते. एखाद्या व्यक्तीने सकवा 
सां्थेने मोठ्या प्रमाणावर मदत केली तर त्याांना ‘सकाळ’मधून प्रत्रसद्धी देण्यात येते. कोणत्या चार्ातून त्रनधी 
आला याला महत्त्व नसून कोणत्या चार्ाला मदतीची र्रज आहे, या दृष्टीने कोणत्या ्वरूपात मदत करणे 
र्रजेचे आहे, याचा त्रवचार प्रामुख्याने केला जातो. त्रवत्रशष्ट आपत्तीच्या वळेी इतर त्रवत्रवध ्वरूपाची कामेही 
केली जातात. आज जवळ जवळ ५५ वष े ही योजना त्रवत्रवध ्वरूपाचे काये त्रनरलसतेने, अथकपणे 
करताना त्रदसते. 

 
१९७७ साली ‘सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ा’ची कायम्वरूपी ्थापना केली तेव्हा सौ. यमुताई त्रकलो्कर 

अध्यस होत्या. त्याांच्या त्रनधनानांतर श्री. त्रनळूचाऊ त्रलमये हे या योजनेचे अध्यस होते. सध्या या योजनेचे 
मुख्य त्रवश्व्त महणून श्री. प्रतापराव पवार, र्ॉ. बानूबाई कोयाजी, श्री. चाांदमल कटात्ररया, श्री. चां. ह. 
जोशी हे काम बघतात. या योजनेच्या सचासद मांर्ळावर सकाळ वृत्तसमूहाचे प्रमुख सांपादक श्री. त्रवजय 
कुवळेकर, श्री. मोहन धात्ररया, एस. प्मनाचन, र्ॉ. चा. र. साबरे्, श्रीराम यादव, ॲर्. र्. नी. 
जोर्ळेकर, सुमनताई त्रकलो्कर, र्ॉ. सतीश देसाई इ. अनेक मान्सयवर काम करतात. त्याप्रमाणेच 
‘सकाळ’ सा्ं थेतील सांपादक व वत्ररष् अत्रधकारी वर्ग हे देखील या सत्रमतीवर आहेत. 

 
१९५६ मध्ये सांर्मनेरला मोठा महापूर आला होता. अनेक लोकाांचे व्यवसाय बुर्ाले होते. त्याांना 

पुन्सहा धांदा सुरू करण्यासाठी ‘सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ा’ने मोठ्या प्रमाणावर सूत खरेदी करून त्रदले. 
बाांर्ड्याांची दुकाने घालून त्रदली. बांद पर्लेफया सूत त्रर्रण्याांमधील कामर्ाराांना धान्सय वाटले होते. १९६२ 
साली पानशतेचा महापूर ही एक मोठी आपत्ती. या आपत्तीचा फार मोठा फटका खुि ‘सकाळ’ला बसला. 
तरी त्याही वळेी त्ररत्रलफ फां र्ाचे मोठे कायग पसळेकराांनी उचे केले. र्ॉ. के. व्ही. पानसे याांच्या मदतीने 
औषधोपचार मोफत सुरू केला. इलेल्क्रक दुस्त्या केफया, त्रवद्यार्थयांना र्णवशे वाटप केले. चाांर्ीकुां र्ी, 
कपरे्, धान्सय याांचे वाटप केले. या पानशते त्रनधीसाठी एक्याण्णव हजार सहाश ेअठ्ठ्ठ्याहत्तर सपयाांचा त्रनधी 
जमला. १९६७ साली झालेफया कोयना चकूां पाच्या वळेी पसळेकराांनी श्री. शांतनुराव त्रकलो्कर याांच्या 
अध्यसतेखाली ‘कोयना सहायक सत्रमती’ ची ्थापना केली. त्यातून पत्ररसरातील शाळाांचे बावीस वर्ग 
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बाांधले. माखजनची शाळा पुन्सहा उची करण्यास मदत केली. एक लाखाहूनही अत्रधक त्रनधी या योजने साठी 
जमा केला. 

 
त्ररत्रलफ फां र् उचा करताना पसळेकराांची दृष्टी महाराष्रापरुती मयात्रदत नव्हती. बांर्ालमध्ये दुष्काळ 

पर्ला होता तेव्हा त्रनधी उचा करून त्याांनी या योजनेची देशपातळीपयंत पोचणारी व्यापकताही कृतीतूनच 
त्रसद्ध केली. १९६८ साली सुरतमध्ये तापी नदीला महापूर आला तेव्हा पुण्यातील रु्जराती लोकाांनी त्रनधी 
उचा करण्याचे ठरत्रवले तेव्हा पसळेकराांनी र्ॉ. आर. ओ. पारीख, श्री. पी. र्ी. नानावटी, श्री. सुरजमल 
सांघवी याांना “हा प्रश्न फक्त रु्जरातचा नाही, देशाचा आहे, हे लसात आणनू त्रदले होते.”‘सकाळ त्ररत्रलफ 
फां र्’ कायम्वरूपी करण्यात आफयानांतर या योजनेचे कायग अत्रधक त्रव्तृत झाले. अनेक त्रदशाांनी त्रवकत्रसत 
झाले. तत्कालीन अर्चणींचे त्रनवारण करतानाच अत्रधक व्यापक योजना आखफया जाऊ लार्फया. बराच 
काळ कायग केफयानांतर पुढे त्या योजनेची पूतगता झाली. 
 

१९७७ मध्ये आांध्र प्रदेशात मोठे वादळ झाले होते.मछलीप्णम् येथे समुद्रत्रकनाऱ्याजवळ शांचर घरे 
आत्रण त्रनवास कें दे्र अशी वसाहत ‘सकाळनर्र’ या नावाने उची करण्यात आली. पाच लाख पांच्याहत्तर 
हजार सपये या योजनेमधे खचग केले. पाच लाख चौऱ्याण्णव हजार सपयाांचा त्रनधी जमा करून 
मराठवाड्यात बीर् येथे १९ घरे तसेच ४ ्वच्छतार्ृहे बाांधली. खारेपाटण येथे पुनवगसनासाठी चार लाख 
एकोणपन सास हजार सहाश े पासष्ट सपयाांचा त्रनधी जमा केला. सांर्मेश्वर, रत्नात्रर्री येथे अनेक इमारती 
बाांधून त्रदफया. १९८९ साली रायर्र् त्रजफह्यात वीस घरे बाांधली, त्यात्रशवाय, र्ॉ. बाबासाहेब आांबेर्कर 
वसत्रतर्ृह बाांधले. नऊ लाखाांहूनही अत्रधक सपये यासाठी उचे केले होते. याच वषी कोफहापूरलाही न्सय ू
इांल्ग्लश ्कूलची इमारत बाांधून त्रदली होती. १९९१ साली उत्तरप्रदेशात उत्तरकाशी येथे चकूां प झाला होता. 
त्या त्रठकाणी मदतकायग करणाऱ्या ्थात्रनक योजनेला तीन लाखाांची देणर्ी देण्यात आली. १९८५ सालची 
चोपाळ वायुर्ळतीची दुघगटना मोठी होती. सवग देशाचे या घटनेकरे् लस वधेले रे्ले होते. त्यावळेी चोपाळ 
येथे ्थात्रनक पातळीवर मदत करणाऱ्या आय. आर. त्रर्ल््रक्ट त्ररत्रलफ फां र्, चोपाळ या सां्थेला पाच 
हजार स. ची देणर्ी त्रदली. 

 
१९९१ च्या नार्पूरच्या पूरग्र्ताांसाठी प्राथत्रमक शाळाांच्या इमारती ‘सकाळ’ने बाांधून त्रदफया. १९९३ 

साली झालेफया लातूर, त्रकल्लारी येथील चकूां पाच्या वळेी दीर् कोटी सपयाांचा त्रनधी र्ोळा केला. त्रशरसाळ, 
उ्मानाबाद, नाांदुर्ा इ. त्रठकाणी चकूां पग्र्ताांसाठी त्रजफहा पत्ररषदेच्या सात शाळाांचे बाांधकाम या योजनेने 
करून त्रदले. या कामाबिल र्ॉ. पी. सी. अलेक्झाांर्र याांच्या ह्ते र्ौरवत्रचन्सह देऊन ‘सकाळ त्ररत्रलफ 
फां र्ाचा’ र्ौरव करण्यात आला. ‘सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ा’चे सत्रचव मधुकर ठाकर याांनी हा सन्समान 
्वीकारला. ‘सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ा’ची जी पन सासाहून जा्त वषांची परांपरा आहे, त्या परांपरेचा हा सन्समान 
होता. १९९९ मधील ओत्ररसा सार्री वादळाच्या वळेेस सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ाने १२ लाख ४० हजाराांचा त्रनधी 
जमा केला होता. त्यानांतरचे कारर्ील युद्ध ही महत्त्वाची घटना होती.समाजाने उ्फूतगपणे सकाळ त्ररत्रलफ 
फां र्ाला प्रत्रतसाद त्रदला. आजपयंत सवात जा्त महणजे ३ कोटींच्यावर त्रनधी कारर्ील युद्धप्रसांर्ी जमा 
झाला. या त्रनधीचा त्रवत्रनयोर् दोन प्रकारे केला जात आहे. लष्कराच्या सग्णालयाांमध्ये त्याांच्या 
आवश्यकतेनुसार त्रवत्रवध उपकरणे खरेदी करून त्रदली जातात. तसेच जखमी जवानाांवर उपचार 
करण्यासाठी अजूनही मदत केली जाते. 
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दत्तक बैल योजना 
 

र्ॉ. पसळेकराांनी त्याांच्या मृत्युपूवी उचा केलेला हा अत्रचनव उपक्रम आहे. दुष्काळ पर्तो तेव्हा 
प्रथम मनात येतो तो दुष्काळाने अर्त्रतक झालेला शतेकरी. त्याच्यासाठी मदत त्रनधी उचा केला जातोच. 
परांतु या दुष्काळात जनावराांचे अतोनात हाल होतात. त्याांचा साांचाळ शतेकरी करू शकत नाहीत. ‘बैल’ हा 
तर शतेकऱ्याांचा मदतनीस असतो. दुष्काळाच्या काळात हे बलै काही जबाबदार व्यक्तींनी साांचाळले तर 
शतेकऱ्याांस मदत होईल या चतू्रमकेतून १९७२ सालच्या दुष्काळात र्ॉ. पसळेकराांनी ‘दत्तक बलै योजना’ 
तयार केली होती. ज्याांच्याजवळ चारा पाणी उपलब्ध आहे अशा पाटबांधारे सेिातील शतेकऱ्याांनी दुष्काळी 
चार्ातील शतेकऱ्याांचे बलै दत्तक घ्यावते आत्रण त्याांची देखचाल करून पावसाळयात परत करावते अशी ही 
योजना होती. या उपक्रमासाठीच र्ॉ. पसळेकराांना ‘दुर्ारतन’ पुर्कार (मरणोत्तर) देण्यात आला होता. 

 
‘सकाळ’ वृत्तपि सां्थेचा व्याप काळाबरोबर त्रव्तृत होत रे्ला. त्रवत्रवध उपक्रमाांच्या माध्यमातून 

समाजोपयोर्ी प्रकफप आखणे आत्रण ते यश्वी रीतीने पार पर्णे या वैत्रशष्ट्यामुळे ह्या उपक्रमाांचे सेिही 
व्यापक झाले आहे. काही नव ेप्रकफप, नव ेर्टही त्रनमाण केले आहेत. त्रदवसेंत्रदवस त्रवत्रवध र्ट आत्रण 
प्रकफप याांचा व्याप वाढत जात आहे. 
 
सकाळ पेपर रस्ट आणि सकाळ चॅणरटी रस्ट 
 

आपफया पिात आपण सुरू केलेले सवग उपक्रम व्यवल््थत चालू राहावते यासाठी पसळेकराांनी 
‘सकाळ पेपर र्ट’ आत्रण ‘सकाळ चतॅ्ररटी र्ट’ असे दोन न्सयास ्थापन करून त्रश्त घालून त्रदली. 
‘सकाळ पेपर र्ट’ने पिकात्ररतेचा त्रवकास आत्रण समाज प्रबोधन हे आपले मुख्य उिेश ठेवले आहेत. 

 
‘सकाळ पेपर र्ट’ आत्रण फोर्ग फाऊां रे्शनच्या वतीने पिकाराांची प्रत्रशसण त्रशत्रबरे चालवण्यात 

येतात. त्याचप्रमाणे सांपूणग चारतात कायगशाळाांचे आयोजन करण्यात येते. आजपयंत अशा प्रकारच्या छत्तीस 
कायगशाळा आयोत्रजत केफया आहेत. वृद्ध वाचकाांसाठी खास असे काही प्रत्रसद्ध केले जाव ेअशा त्रवचाराांनी 
‘उत्तररांर्’ हे षण्मात्रसक प्रत्रसद्ध केले जाते. या मात्रसकाच सांपादक श्री. शरच्चांद्र र्ोखले आहेत. वृद्धाांचे प्रश्न, 
त्याांच्या सम्या याांना त्यामध्ये ्पशग केलेला असतो. तसेच त्याांचे रांजन करीत त्याांच्याबरोबर एक सुसांवाद 
साधण्याचा प्रयत्न ‘उत्तररांर्’ मात्रसकाच्या माध्यमातून दर सहा मत्रहन्सयाांनी केला जातो. 

 
‘सकाळ चॅत्ररटी र्ट’चे त्रवश्व्त महणून श्री.चांद्रशखेर जोशी हे कामकाज बघतात. श्री. जोशी हे 

‘सकाळ’शी दीघगकाळ सांबांत्रधत आहेत. ‘सकाळ’च्या सांचालक मांर्ळाचे ते सद्य आहेतच, त्याचबरोबर 
‘सकाळ पेपर र्ट’ चे त्रवश्व्त महणूनही ते काम पाहतात. 

 
१९९६-१९९७ हे वषग कै. नानासाहेब पसळेकर याांचे जन्समशताब्दी वषग होते. त्याचे औत्रचत्य साधून 

‘सकाळ पेपसग र्ट’ने वषगचर त्रवत्रवध उपक्रम आयोत्रजत केले. चचासिे, कायगशाळा, प्रश्नोत्तरे असे या 
उपक्रमाांचे ्वरूप होते. प्रत्येक त्रवषयातील तज्ज्ञाांना बोलावनू त्याांच्या मदतीने अभ्यास त्रटपणही तयार केले 
जात असे. चचासिात सहचार्ी होणाऱ्या सचासदाांना ती तयार केलेली त्रटपणे त्रदली जात असत. या 
उपक्रमातील पत्रहले चचासि १८ जुलै रोजी घेतले होते; ते ‘र्ृहत्रनमाण सां्थाांसाठी लेखा परीसण आत्रण 
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सहकार खाते’ या त्रवषयावर झाले. सहकारी सां्थाांचे त्रवत्रवध प्रश्न आत्रण त्याांच्या सोर्वणुकीचे मार्ग या 
सांबांधात त्रनबांधाांचे वाचन केले होते. याच उपक्रमाला जोरू्न आदशग सहकारी र्ृहत्रनमाण सां्थाांची एक ्पधा 
घेण्यात आली होती. पुण्याची चार त्रवचार्ात त्रवचार्णी करून उत्कृष्ट सां्थाांना पात्ररतोत्रषके त्रदली होती. 
जन्समशताब्दी वषाच्या त्रनत्रमत्ताने सुरू झालेला हा उपक्रम ‘सकाळ पेपर र्ट’ पढेुही चालू ठेवणार आहे. 

 
वतेनावरील प्राल्प्तकर चरणे, त्यातील बारकाव,े कायदेशीर र्ोष्टींची पूतगता या र्ोष्टी आता 

सवगसामान्सय लोकाांचेही प्रश्न बनले आहेत. या त्रवषयाची मात्रहती, कायदेशीर तरतुदी याांचे मार्गदशगन 
लोकाांना व्हाव े या हेतूने ८ ऑर््ट १९९७ रोजी ‘वतेनावरील प्राल्प्तकर’ या त्रवषयावर एक चचासि 
आयोत्रजत केले. 

 
योग्य त्रठकाणी रु्ांतवणकू सामान्सयाांना कशी करावी, त्यामध्ये सांचाव्य धोके कोणते असतात, कर 

सवलतीच्या दृष्टीने कोणती रु्ांतवणूक सोयीची परे्ल या त्रवषयावर ३१ ऑर््ट १९९७ रोजी 
‘सवगसामान्सयाांसाठी रु्ांतवणकू’ या त्रवषयावर चचासि आयोत्रजत केले होते. पुण्याची पी. एम. टी. ची 
व्यव्था, कायगसमता, त्यातील िुटी, समाजाच्या अपेसा, याांचे एकि चचा करून आदानप्रदान व्हाव ेया 
हेतूने ‘पुण्याची पी. एम. टी’ या वरे्ळया त्रवषयावरील एक चचासि आयोत्रजत केले होते. चारतीय 
्वातांत्र्याच्या सुवणगमहोत्सवी वषात्रनत्रमत्त ‘सकाळ पेपर र्ट’ आत्रण ‘श्रत्रमक पिकार सांघा’ने सांयुक्तपणे 
‘्वातांत्र्योत्तर पिकात्ररता आत्रण त्रवकास व सामात्रजक न्सयाय’ या त्रवषयावर चचासि घेऊन ्वातांत्र्योत्तर 
काळातील पिकात्ररता, त्रवकासाच्या वाटा, सम्या इ. त्रवषयाांचा मार्ोवा घेतला. 

 
पोत्रलस खाते, त्याांची कायगपद्धती याांत्रवषयी सवगसामान्सयाांच्या मनात असणारा सांशय नाहीसा व्हावा 

या हेतूने ‘पोत्रलस खाते आत्रण सवगसामान्सय जनता’ या त्रवषयावर एक चचासि आयोत्रजत केले. 
 
‘सकाळ पेपर र्ट’ने आयोत्रजत केलेफया या त्रवत्रवध उपक्रमाांना वाचकाांनी, तसेच त्रवत्रवध 

्तराांवरील लोकाांनी उत्तम प्रत्रतसाद त्रदला. महाराष्र राज्याचे र्ृहत्रनमाण मांिी श्री. सुरेश जैन याांनी ‘सकाळ 
पेपर र्ट’च्या उपक्रमाांचे कौतुक केले. 

 
‘सकाळ चतॅ्ररटी र्ट’चेही काम अत्रधक व्यापक झाले आहे. त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रकफप 

‘मुांबादेवी मांत्रदर र्ट’च्या साहाय्याने ‘सकाळ चतॅ्ररटी र्ट’ने हाती घेतला. पसळेकराांनी पणेु 
त्रवद्यापीठाजवळ बाणेर र्त्यावर काही जमीन घेतली. त्या जारे्वर ‘्वा्र्थय त्रनकेतन’ या त्रवश्राांत्रतधामाची 
त्रनर्ममती करावी असे त्रवश्व्ताांनी ठरत्रवले. या प्रकफपासाठी जसवांतलाल मटुचाई याांचे त्रचरांजीव सॉत्रलत्रसटर 
असण मटुचाई याांनी मुांबादेवी र्टकरू्न सव्वीस लाखाांची घसघशीत आर्मथक मदत त्रमळवनू त्रदली. र्ॉ. 
बानूबाई कोयाजी आत्रण कै. अ. द. र्र्करी याांच्या अथक पत्ररश्रमातून ‘्वा्र्थय त्रनकेतन’ हे त्रवश्राांत्रतधाम 
उचे रात्रहले आहे. २१ जानेवारी १९९५ रोजी माजी मात्रहती आत्रण नचोवाणी मांिी श्री. वसांत साठे याांनी या 
‘्वा्र्थय त्रनकेतन’चे उ्घाटन केले. आजारातून उठफयावर सकवा अन्सय कारणाांनी लोकाांना त्रवश्राांती, 
हवापालट याांची र्रज असते तेव्हा पुण्याच्या जवळ असूनही र्दीपासून लाांब, शाांत अशा वातावरणात 
लोकाांना राहण्याची सोय या त्रठकाणी केली आहे. वैद्यकीय सेवाही उपलब्ध करून त्रदली जाते. दर 
पौर्मणमेला त्रतथे मनोरांजनाचे कायगक्रम आयोत्रजत केले जातात. 
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‘्वा्र्थय त्रनकेतन’च्या जवळच एक सचार्हृ बाांधण्याचा त्रवशा्ताांचा त्रवचार आहे. त्रतथे वृत्तपिे, 
मात्रसके, ग्रांथ याांचे एक उत्कृष्ट ग्रांथालय असाव,े तसेच ते सचार्ृह अन्सय काही कायगक्रमाांनाही उपयोर्ी 
पर्ाव ेअसा त्रवश्व्ताांचा त्रवचार आहे. 
 
पणरर्वार मंगल रस्ट 

श्री. प्रतापराव पवार याांनी हा र्ट १९९५ साली सुरू केला. खेर्ोपार्ी, त्यातही मयात्रदत व्तीच्या 
त्रठकाणी आरोग्यात्रवषयी नवी जाणीव त्रनमाण व्हावी, कुटुांब त्रनयोजनाचा प्रसार व्हावा, स्त्रीचे आरोग्य 
सुधाराव ेहे हेतू यामारे् आहेत. स्त्रीने अथाजन करावे, ्वावलांबी व्हाव ेयासाठी कायग करणारा ‘सुखी पत्ररवार 
प्रकफप’ त्याांनी सुरू केला. 

 
दुर्गम ग्रामीण चार्, मयात्रदत व्तीच्या वाड्या हे ‘सुखी पत्ररवार’ने आपले कायगसेि त्रनत्रित केले 

आहे. ‘सकाळ पेपसग’ने त्रजफहा पत्ररषदेच्या सहकायाने हा ‘सुखी पत्ररवार प्रकफप’ उचा केला आहे. शासकीय 
उपक्रम, ग्रामीण चार्ातील त्याांचे आरोग्य खाते, खाजर्ी प्रत्रतष्ाने, सेवाचावी कायगकते, अन्सय सामात्रजक 
र्ट या सवांना बरोबर घेऊन पर्पर समन्सवयातून ‘सुखी पत्ररवार प्रकफपा’चे काम करण्याचे ध्येय श्री. 
पवार याांनी समोर ठेवले आहे. दोन वष ेप्रायोत्रर्क तत्त्वावर हे काम नऊ तालुक्याांमध्ये सुरू केले. पढेु पुणे 
त्रजफहा पातळीवर या कामाचा त्रव्तार करण्याचे ठरत्रवले आहे. 

 
दुर्गम चार्ाांमधे उपचार कें दे्र ्थापन करणे, त्या त्रठकाणी प्रसूतीची सोय करून देणे; प्रथमोपचार, 

बालसांर्ोपन या र्ोष्टी मत्रहलाांना त्रशकवणे हा या प्रकफपाचा मुख्य हेतू आहे. अद्याप त्रकत्येक खेड्याांतून 
परांपरार्त दाईकरवी स्त्रीचे बाळांतपण करून घेतले जाते. त्या दायाांनाच प्रसूत्रतशास्त्र, ्वच्छता याांच्या 
सांदचात प्रत्रशसण देणारी त्रशत्रबरे आयोत्रजत केली जातात, त्याांना प्रसूत्रत-सात्रहत्याची एक पेटी चेट त्रदली 
जाते. तसेच आरोग्य कें द्रात येणाऱ्या त्रस्त्रयाांनाही ही पेटी त्रदली जाते. आतापयंत एकश ेसदुसष्ट अप्रत्रशत्रसत 
दायाांचे तर दोनश ेअकरा त्रशत्रसत दायाांचे प्रत्रशसण केले आहे. दोन वषात एकाहत्तर त्रठकाणी उपचार कें दे्र 
त्रनमाण केली आहेत. त्याचप्रमाणे र्ांचीर पत्ररल््थतीत तालुक्याच्या त्रठकाणी त्वत्ररत पोचता याव े यासाठी 
वाहतूक सेवाही उपलब्ध करून त्रदली आहे. नोव्हेंबर १९९७ पासून एक त्रफरती सग्णसेवा र्ार्ी प्रकफपामध्ये 
दाखल झाली आहे. हा त्रफरता दवाखाना प्रथम चोर-वफेहे तालुक्यातील पत्ररसरात काम करणार आहे. 
वैद्यकीय सेवा, पॅथॉलॉजी तपासणी, सामान्सय शास्त्रत्रक्रयेसाठी लार्णारी उपकरणे या दवाखान्सयातून 
उपलब्ध होतात. हे त्रफरते सग्णालय आय. सी. आय. सी. आय (इांर्ल््रयल के्रत्रर्ट ॲण्र् इनव्हेसमेंट 
कोपोरेशन ऑफ इांत्रर्या) या त्रवत्तीय सा्ं थेने उपलब्ध करून त्रदले असून या दवाखान्सयाची सवग व्यव्था, 
देखचाल लायन्सस क्लब, पुणे ही सां्था करणार आहे. 

 
या प्रकफपाचा आणखी एक हेतू आहे तो महणजे ग्रामीण स्त्रीला ्वयांपूणग बनवणे. घररु्ती पातळीवर 

करता येतील अशा अनेक व्यवसायाांचे प्रत्रशसणही या उपक्रमाांतून त्रदले जाते. धुलाई पावर्र तयार करणे; 
परकर वा होत्रजयरी कपरे् त्रशवणे; मशरूमची लार्वर् करणे; मेणबत्त्या, उदबत्त्या तयार करणे; 
चामड्याच्या त्रपशव्या बनवणे; केळी/बटाटा वफेसग तयार करणे असे घररु्ती व्यवसाय कसे करावते याचे 
मार्गदशगन या उपक्रमािारे त्रदले जाते. 

 
नवीन त्रवचार, आरोग्य काळजी, प्रसूती, ्वावलांबन या त्रवचाराांचा प्रसार खेर्ोपार्ी व्हावा महणून 

कीतगने, चासरे् याांचे कायगक्रम, हळदीकुां कवासारखे समारांच साजरे केले जातात. मत्रहला मांर्ळे चालत्रवली 
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जातात.कथाकथन कायगक्रम, ्लाईर् शो देखील आयोत्रजत केले जातात. बालसांर्ोपन, आरोग्य, सकस 
आहार याांत्रवषयी लघुपट दाखवले जातात. अवघ्या दोन वषांच्या कालावधीत ‘पत्ररवार मांर्ल र्ट’ने बरीच 
प्रर्ती केली आहे. श्री. प्रतापराव पवार हे या प्रकफपाचे अध्यस आहेत. श्रीमती शीला प्मनाचन या ‘सुखी 
पत्ररवार प्रकफपा’च्या सत्रचव महणून काम बघतात. र्ॉ. प्रचाकर दुबे हे या प्रकफपाचे कायगकारी सांचालक 
महणून काम करतात. ‘पत्ररवार मांर्ल र्ट’च्या दुसऱ्या वधापन त्रदनाला राज्यपाल र्ॉ. पी. सी. 
अलेक्झाांर्र आले होते. त्याांनी या प्रकफपाचे कायग बघून समाधान व्यक्त केले होते. अनेक नवीन योजना 
‘सुखी पत्ररवार प्रकफपा’च्या अांतर्गत करण्याचा र्टचा मानस आहे. त्या त्रदशनेे सातत्याने प्रयत्न चालू 
आहेत. 

 
हे त्रवत्रवध र्ट आत्रण अांतर्गत चालणारे त्रवत्रवध उपक्रम हे ‘सकाळ’ वृत्तसां्थेचे मोठे वैत्रशष्ट्य आहे. 

ही त्याांची अत्रचमाना्पद अशीच कामत्रर्री आहे. 
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१०. 
पुढील प्रर्वास 
 

१ जानेवारी १९३२ रोजी सुरू झालेफया ‘सकाळ’ने १ जानेवारी २००० रोजी आपली अरु्सष्ट वषाची 
वाटचाल पूणग करून एकोणसत्तराव्या वषात पदापगण केले. ‘चार पानी’ असणाऱ्या ‘सकाळ’च्या इवफयाशा 
रोपाचे आज ‘वृत्तपि समूह’ असे व्यापक रूप झाले. ‘इवलेसे रोप लात्रवयले िारी- त्याचा वलूे रे्ला 
र्र्नावरी’ असेच या त्रवकासाचे वणगन करता येईल. 

 
‘सकाळ’ला आज सामात्रजक, राजकीय दृष्टीने कोणते अल््तत्व आहे ? ‘सकाळ’ची दखल 

कोणत्या पद्धतीने घेतली जाते? याचा त्रवचार करणे आवश्यक आहे. 
 

सामान्सयाांपयंत आपले वृत्तपि नेऊन पोचवणे, त्याांना वृत्तपि वाचण्याची सवय लावणे, त्याांच्या 
जीवनाशी सांवाद साधणे ही तीन उत्रिष्टे पसळेकराांनी समोर ठेवली होती. त्याांची पत्ररपूती या काळात होताना 
त्रदसते. समाजातील सवग थराांपयंत ‘सकाळ’ला त्याांनी पोचवले. सांपादन, व्यव्थापन आत्रण त्याच जोर्ीला 
सामात्रजक उपक्रमाांची जोर् देऊन ‘सकाळ’च्या कायगपद्धतीचा त्रव्तृत पाया पसळेकराांनी घातला. 

 
‘सकाळ’ सुरू करताना पसळेकराांनी आपफया समोर एक ध्येय ठेवले होते. ‘त्रनरोप घेता’ या 

आत्मचत्ररिात त्याांनी ्पष्ट शब्दात ते नमूदही केले आहे, “परांतु त्या काळातील वृत्तपिातील कफपनाांपेसा 
माझ्या काही वरे्ळया कफपना होत्या आत्रण काही करून त्या मतूग ्वरूपात आणनू लोकाांचे त्रशसण कराव;े 
जीवनातील सवग सेिाांतील जनतेला जारे् करून, वृत्तपि त्याांच्या घरात आत्रण जनतेला वृत्तपिाच्या घरात, 
असे जनतेच्या सुखदुःखाला वात्रहलेले पि असाव,े ही माझी कफपना होती.” 

 
सुवणगमहोत्सवाच्या वळेी मराठीतील प्रत्रसद्ध कादांबरीकार श्री. ज. जोशी याांनी आपले ‘सुचलां  – 

त्रलत्रहलां ’ हे पु्तक ‘सकाळ’ ला अपगण केले आहे. श्री. जां. ची सदर पु्तकाची ‘अपगण पत्रिका’ अत्रतशय 
बोलकी आहे-“रे्ली पन सास वषग जो दररोज सकाळी मला चेटतो आत्रण माझ्याशी सांवाद करतो त्या दैत्रनक 
‘सकाळ’ला.” 

 
पसळेकराांनी जो ध्येयवाद समोर ठेवला होता तो खरोखर प्रत्यसात कसा उतरला होता याचा 

प्रात्रतत्रनत्रधक नमुना महणून श्री. जां ची ही अपगणपत्रिका लसात घेता येईल. 
 
मराठी वृत्तपिाांच्या जर्ात ‘सकाळ’ने जे नव ेचलनवलन त्रनमाण केले. त्याचे त्रनदेश श्री. ज. जोशी 

याांच्या लत्रलत लेखनातही त्रठकत्रठकाणी त्रमळतात. ‘जोशी पुराण’ या पु् तकातील ‘पेपर ्टॉल : माझा वीक 
पॉईांट’ या लेखात श्री. ज. जोशी त्रलत्रहतात, “ज्ञानप्रकाशची पोकळी त्या ‘सकाळ’ने आधीच चरून 
काढण्यास सुसवात केली होती. ‘सकाळ’चां सर्ळांच नवीन आत्रण पुणेरी चाषेत महणायचां तर अमेत्ररकन 
होतां. इतर वतगमानपिाांच्या कचेऱ्यात चावड्या असत. त्रतथे र्प्पाष्टकाांचे अडे्ड जमत. वतगमानपि महणजे ते 
सर्ळां आलांच. पण सकाळ कचेरीत असां कधी त्रदसलां  नाही. कोणीही र्प्पा मारीत नसे. सर्ळां अमेत्ररकन 
त्रश्तीत असे. त्या काळात पुण्यात तशी त्रश्त कुठेच नव्हती. ‘सकाळ’च्या ऑत्रफसचा दबदबा सवगि असे. 
‘सकाळ’ची चाषा हा एक ्वतांि त्रवषय आहे. ‘केसरी’च्या सां्कृतप्रचुर चाषेला ‘सकाळ’ने प्रथम हादरा 
त्रदला. सामान्सय माणसाला सहज कळेल अशी मराठी चाषा सुरू केली. त्यात आवशे सकवा नाटकीपणा नसे. 
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केळकराांच्या चाषेसारखी ती सुांदर सकवा नीटनेटकीही नसे. त्रशवरामपांताांच्या चाषेची त्रतच्यावर छायाही नसे. 
ते काही त्रनराळेच रसायन होते.” 

 
‘सकाळ’च्या लोकाांच्या मनावर पर्लेफया प्रचावाचे त्रचिही श्री. ज. जोशी याांनी ‘चरती ओहोटी’ या 

पु्तकात नेमकेपणाने रांर्वले आहे. ‘सकाळ’ने सामान्सय जनाांच्या मनावर तेव्हा जो पर्र्ा बसवला तो 
अजूनही कमी झालेला नाही. ‘सकाळ’चा खप पूवग चार्ातील घराघरात आत्रण छोट्या दुकानदाराांत फार 
असे. आज तर पुण्यातील सवात्रधक खपाचे ते पि आहे. 

 
पत्रहफया पांचवीस वषामध्ये ‘सकाळ’ने सवांर्ीण ्वरूपाची घर्ी बसवली. अत्रधकात्रधक लोकाांपयंत 

‘सकाळ’ पोचताना त्रदसतो. पुढची वष े त्रव्ताराची, वैचात्ररक परांपराांची जोपासना करणारी ठरतात. 
सवात्रधक खपाचे महत्त्वाचे वृत्तपि ही प्रत्रतमा ‘सकाळ’ने त्रनमाण केली. राज्य पातळीवर त्रवक्रीच्या दृष्टीने 
एक नांबरच्या जवळपास जी मोजकी वृत्तपिे आहेत त्याांमध्ये ‘सकाळ’ समात्रवष्ट आहे. मराठी वृत्तपिाांत 
्वतःची ्वतांि प्रत्रतमा त्रनमाण करून त्रटकवलेली त्रदसते. केवळ ्थात्रनक ्तरावर सकवा राज्यपातळीवरच 
नव्हे तर राष्रीय ्तरावरही ‘सकाळ’ची यथायोग्य दखल घेतली जाताना त्रदसते. एस. नटराजन याांचे 
१९६२ साली प्रत्रसद्ध झालेले “A History of press in India” हे पु्तक पिकात्ररतेच्या सांदचात एक प्रमाण 
ग्रांथ महणून मानले जाते. या पु्तकात शवेटी “Leading News Papers in India” या प्रकरणात चारतीय 
चाषाांमधील काही महत्त्वाच्या वृत्तपिाांची यादी त्रदली आहे. त्यामध्ये मराठी चाषेतील त्यावळेच्या 
वृत्तपिाांपकैी फक्त ‘सकाळ’चा त्रनदेश केलेला आहे. ही ‘सकाळ’च्या यशाची एक पावती आहे असे महणता 
येईल. 

 
र्ॉ. पसळेकराांच्या त्रनधनानांतर पुढच्या पांचवीस वषांमध्येही या पायाचतू चौकटीला ‘सकाळ’ने 

कायम राखलेले त्रदसते. हा मूलचतू चौकटीचा र्ाचा कायम ठेवनू बदलते जीवन आत्रण काळ याांनुसार 
‘सकाळ’ने ्वतःमध्ये योग्य ते बदल करून घेतले आहेत. बदलत्या जीवनाशी सांवाद साधणे, त्रवकत्रसत 
होणारे तांिज्ञान आत्मसात करणे, राष्रीय तसेच आांतरराष्रीय पातळीवरचे त्रवज्ञान व सांशोधन याांचा पत्ररचय 
वाचकाांना त्वत्ररत करून देणे ही तत्परता ‘सकाळ’ने ठेवली आहे. दूरदशगनसारखे प्रचावी माध्यम, 
बहुवात्रहन्सयाांचे जाळे, त्याांची वाढती लोकत्रप्रयता, कोणतेही दृश्य समोर दाखवण्याचे त्याांचे सामर्थयग, 
इांटरनेटचे जाळे आत्रण या सवांतून सवगि होणारा मात्रहतीचा त्रव्फोट हे सध्याचे या सांदचातले पयावरण 
आहे. या वातावरणात वृत्तमाध्यमावर अत्रधक जबाबदारी पर्ली आहे. ही प्रचावी माध्यमे व्तुत्रनष्तेने 
मात्रहती पुरवीत असतात. ती वृत्तपि पुरवतेच परांतु त्याचबरोबर प्राप्त पत्ररल््थतीचे चान, त्रतचे त्रवश्लेषण 
आत्रण त्यातून त्रनमाण होणाऱ्या ताणाचे चाष्य वृत्तपि करते. हा वृत्तपिाचा वरे्ळेपणा जपण्याचे कायग 
‘सकाळ’ने केलेले त्रदसते. रे्फया काही वषांतील त्रनवर्णूक वातापिे ‘सकाळ’ने ज्या पद्धतीने वाचकाांना 
त्रदली आहेत, त्यातून त्याांची कायगतत्परता त्रदसून येते. सांपूणग चारतात आपले प्रत्रतत्रनधी पाठवनू एक जाळेच 
त्रनमाण केले जाते. प्रत्येक उमेदवाराचे मनोर्त, मतदारसांघातील वातावरण, पसाांचे बलाबल, नेत्याांचा 
प्रचाव, प्रचारातील मोत्रहमाांवर आचारसांत्रहतेमुळे येणारे त्रनयांिण याांचा सांपूणग देशपातळीवर वधे घेतला 
जातो. वाचकाांना सांपूणग राष्रीय पातळीवरील राजकीय ल््थतीचे चान आणून देण्याचा प्रयत्न हा ‘सकाळ’ने 
इतका उठावदारपणे केला आहे की ‘सकाळ’च्या सांपादकीयाची दखल त्रवधानसचेतही घेतली जाते. 
त्याचप्रमाणे ‘सकाळ’ची त्रवज्ञान पुरवणी जर्ातील सांशोधनाचा पत्ररचय सातत्याने करून देते. त्याचवळेेला 
प्राचीन चारतीय सा्ं कृती, वेदकाळातील चारतीय सांशोधक, त्याांचे शोध, आयुवेदातील उपचारपद्धती याांचे 
ज्ञान कसोशीने त्रदले जाते. कालपरत्व े त्रव्तृत होत जाणाऱ्या रु्ांतवणुकीच्या सेिाचा वधे ‘अथगमांथन’िारे 
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घेतला जातो. बदलते जीवन, लोकाांचे बदलते दृष्टीकोन याांचा वधे ‘सकाळ’ अत्रतशय चाणासपणे घेतो. 
पारांपात्ररक कफपनाांचा पत्ररहार होऊन नवीन कफपना समोर येत असताना त्या ्वीकारत ‘सकाळ’ आपला 
आशयप्रदेश त्रव्तृत करीत जातो. 

 
पुण्यात ‘सकाळ’ने आपला ठसा खोलवर त्रनमाण केला आहे. पुण्यात ‘सकाळ’च्या नांतर बऱ्याच 

वषांनी ‘तसण चारत’ सुरू झाले, ‘प्रचात’ आहे, ‘केसरी’ने ‘सकाळ’चा प्रचावी प्रत्रत्पधी महणून आपले ्थान 
त्रनमाण करण्यात यश त्रमळत्रवले होते. कालाांतराने बदलता रोख त्रवचारात घेऊन मुांबईची वृत्तपिे पुण्यात 
उतरलेली त्रदसतात. व्यावसात्रयक पातळीवर काही काळ ्पधात्मक वातावरण त्रनमाण करण्यात 
‘लोकसते्त’ने यशही त्रमळत्रवले होते. परांतु याचा फारसा पत्ररणाम ‘सकाळ’वर झालेला त्रदसत नाही. ‘तसण 
चारत’चे प्रकाशन बांद झाले. ‘केसरी’ची परांपरा दीघग असूनही आज काहीशी सीण होताना त्रदसते. मुांबईची 
वृत्तपिे पुण्यात ‘सकाळ’ला पयाय महणून ्वतःचे अल््तत्व त्रनमाण करू शकलेली नाहीत. 

 
वाचकाांशी सांवाद, त्याांना लेखनाला प्रवृत्त करणे हा ‘सकाळ’च्या परांपरेचा त्रव्तार आज होताना 

त्रदसतो. ‘सकाळ’च्या त्रनर्ममत्रत प्रत्रक्रयेत वाचकाांना सहचार्ी करून घेतले जाते. ‘सकाळ’चे ्वरूप, समाधान 
आत्रण अपेसा याांचा वधे घेण्यासाठी अत्रचनव ्पधाही ‘सकाळ’ आयोत्रजत करताना त्रदसते. २८ मे १९९८ च्या 
अांकात या सांदचात वाचकाांच्या प्रत्रतत्रक्रया, अपेसा अजमावण्यासाठी ्पधा जाहीर केलेली त्रदसते. 

 
समाजाची त्रवश्वासाहगता ‘सकाळ’ने अफपकाळात त्रमळवली होती. त्रतला पढुील काळात कुठेही तर्ा 

जाऊन त्रदलेला त्रदसत नाही. एखादी घटना, त्याांचे वृत्त समाजापयंत पोचले की पुणेकर त्याची खािी 
पटवण्यासाठी ‘सकाळ’करे् त्रवश्वासाने धाव घेतात. 

 
एका व्यक्तीने त्रनमाण केलेफया अनेक सा्ं था, उपक्रम हे एकखाांबी तांबूप्रमाणे असतात. त्या 

व्यक्तीच्या त्रनधनानांतर काही अपत्ररहायग कारणाांनी त्या सां्थेची पर्झर् होत जाते. मुळचे चैतन्सय लोप 
पावते, केवळ अल््तत्व उरते. ‘सकाळ’च्या सांदचात ही वळे आलेली त्रदसत नाही. पसळेकर असेपयंत 
‘सकाळ’ र्ॉ. पसळेकाराांचे दैत्रनक महणून ओळखला जात होता. परांतु त्याांच्या मृत्यूनांतरही ‘सकाळ’च्या 
सांदचात जन्सममरणाचे प्रश्न त्रबकट पत्ररल््थतीतही कधी त्रनमाण झालेले त्रदसत नाहीत. 

 
अत्रतशय वरे्ाने ‘सकाळ’ने अत्याधुत्रनक तांि, सांर्णीकरणाची प्रत्रक्रया ्वीकारली आहे. ‘सकाळ’चा 

पूवीचा ्टाफ या नवीन याांत्रिकीकरणाशीही जमवनू घेत प्रत्रशत्रसत होत आहे. मूळची कायगपद्धतीची पायाचतू 
चौकट अत्रधक त्रव्तृत करून घेतली आहे. 
 

आपफया रु्णवत्तावाढीच्या आत्रण प्रर्तीच्या दृष्टीने ‘सकाळ’ आजही अत्रतशय जार्रूक आहे. 
त्यासाठी जानेवारी १९९८ पासून ‘सकाळ’च्या पुणे आत्रण नात्रशक त्रवचार्ात क्वात्रलटी सकग ल हा उपक्रम 
यश्वीपणे राबवला जात आहे. मूळ जपानी असणारी ही सांकफपना ‘सुदशगन केत्रमकल’ या सा्ं थेत कशी 
राबवली जाते, त्याचे पत्ररणाम काय आहेत हे बत्रघतफयावर ‘सकाळ’चे व्यव्थापकीय सांचालक श्री. 
प्रतापराव पवार याांनी ही सांकफपना ‘सकाळ’मध्ये सुरू करण्याचे ठरवले. 
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क्वात्रलटी सकग ल फोरम ऑफ इांत्रर्या’ या सां्थेचे चोसरी येथे कें द्र आहे. त्याचे ‘सकाळ’ने 
सचासदत्व घेतले. तेथे सकाळचे कमगचारी प्रत्रशसणासाठी पाठवले जातात.तेथे आयोत्रजत केलेफया 
कायगशाळेमध्ये चार् घेतात. 

 
‘सकाळ’च्या प्रत्येक त्रवचार्ामध्ये पांधरा ते वीस जणाांचे र्ट तयार करून त्याांच्या दर मत्रहन्सयाला 

सचा घेऊन त्याांचे प्रश्न, सम्या आत्रण मार्ण्या याांची चचा होते. त्यातून त्याांच्याकरू्नच उपाययोजना 
मार्वतात.त्याांची अांमलबजावणी होते. आर्मथक प्रश्न असेल तर तो व्यव्थापन सोर्वते. एकात एक अशा 
चार ्तराांवर हे काम चालते. अांत्रतम ्तरामध्ये व्यव्थापकीय सांचालक प्रतापराव पवार, सरव्यव्थापक 
त्रवजया पाटील आत्रण मुख्य सांपादक त्रवजय कुवळेकर याांचा समावशे आहे. या उपक्रमातून कमगचारी 
जार्रूक राहतात. त्याांना आत्मत्रवश्वास येतो. ताण कमी होतो. व्यव्थापनाशी सुसांवाद राहतो. तसेच 
प्रत्येक त्रवचार्ातील अांतर्गत पत्ररल््थती व्यव्थापनाला समजत राहते. यातून एक शुद्धीकरणाची प्रत्रक्रयाच 
घरू्न येते. 

 
हा उपक्रम र्ॉ. रजनी इांदुलकर आत्रण श्री. बी.आर. कुलकणी याांच्या मार्गदशगनाखाली राबवला 

जात आहे. प्रायोत्रर्क तत्त्वावर सुरू केलेला हा उपक्रम सकाळच्या अन्सय त्रवचार्ातही सुरू करण्याचा 
व्यव्थापनाचा मानस आहे. 

 
‘क्वात्रलटी सकग ल’ ही सांकफपना ्वीकारून ती यश्वीपणे राबवणारी ‘सकाळ’ ही चारतातील 

एकमेव वृत्तसां्था आहे. 
 
या वाटचालीत ‘सकाळ’ने आपली परांपरा घर्वली. तशी ्वतःची एक कुलपरांपरा तयार केली. 

त्रवत्रशष्ट सां्काराांचा कमगचारीवर्ग ‘सकाळ’च्या पत्ररवारात घर्त असतो. प्रत्येक त्रपढी पढुच्या त्रपढीला घर्वत 
आहे आत्रण प्रत्येक पुढची त्रपढी नवीन चर घालून आपफया पुढच्या त्रपढीकरे् तो वसाच जणू देत आहे. 

 
पसळेकराांच्या काळात वृत्तत्रवद्या ही ज्ञानशाखाच त्रनमाण झालेली नव्हती. त्याांनी त्याांच्या 

कमगचारीवर्ाला ्वतःच प्रत्रशत्रसत केले होते. त्रवत्रशष्ट तत्त्वाांनी, त्रश्तीने काम करण्याची जणू दीसाच त्रदली 
होती. त्याांनी ‘सकाळ’मधील पत्रहली त्रपढी घर्वली होती. मो. स. साठे, श्री. र्. मुणरे्कर, बापूसाहेब 
र्ोखले, एस. के. कुलकणी, वा. दा. रानरे् ही त्रपढी पसळेकराांच्या हाताखाली तयार झाली होती. या 
मांर्ळीनी सध्या ‘सकाळ’मध्ये काम करणारी त्रपढी तयार केली आहे. आता वृत्तत्रवदे्यचा अभ्यासक्रमही 
त्रनमाण झालेला असफयामुळे नवी प्रत्रशत्रसत त्रपढी पुढे सरसावत आहे. 

 
सांपादन आत्रण व्यव्थापन याांचे सूर जुळले;पर्पराांच्या दृष्टीकोनात पर्परपूरकता त्रनमाण झाली 

की एखादी वृत्तसां्था साांत्रघक कायातून कशाप्रकारे त्रवकत्रसत होऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण ‘सकाळ’ने 
घालून त्रदले. 

 
‘सकाळ’ने जे नव ेप्रयोर् ्वतःमध्ये केले त्या कफपनाांनी ‘सकाळ’ची आखणी केली.याला लोकाांनाां 

प्रथम नाक मुरर्ले होते. परांतु पुढे मराठी वृत्तपिसृष्टीच त्या वळणाने वाटचाल करू लार्ली. त्यामुळे 
‘सकाळ’ मधील कफपनाांचे होणारे बाह्य पत्ररणाम अांती समग्र मराठी वृत्तपिसृष्टीला नव ेवळण देणारे ठरले. 
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या पद्धतीने तयार होणाऱ्या ‘सवांर्ीण वृत्ताचे’ महत्त्व केवळ तात्कालीक नसते. कोणतेही वृत्तपि हे 
काळाबरोबर समाांतर राहणारे माध्यम आहे. कोणतेही वृत्तपि तत्कालीन घटनाांचा एक सासीदार असते. 
सांदचग जतन करणारा एक सांग्राहक असते. साां्कृत्रतकतेचा द्तऐवज आपफयामध्ये सामावनू, साठवनू 
ठेवीत असते. पुढील काळात या घटनाांकरे् मारे् वळून बघताना एका अ्सल सांदचगग्रांथाचे मोल वृत्तपिाला 
प्राप्त होतेच. परांतु तपत्रशलात जाऊन तयार केलेफया सवांर्ीण वृताने त्या घटनाांचा पुनःप्रत्ययही येतो. तो 
काळ, ती घटना त्रजवांत होऊन त्रतचा अांदाज घेता येतो. ही त्रकमया केवळ बातमयाच करीत नाहीत, तर 
सवांर्ीण वृत्ताचे तपशीलही ही त्रकमया करीत असतात. सवांर्ीण वृत्ताचे हे सावगकात्रलक महत्त्व ओळखून 
सकाळकाराांनी ‘सकाळ’ मध्ये या सवांर्ीण वृत्ताची सांकफपना राबवली होती. आज रे्फया अरु्सष्ट वषांतील 
कोणत्याही महत्त्वाच्या घटनाांच्या वळेेची ‘सकाळ’ची फाईल बत्रघतली की त्या घटनेचा प्रत्यय येतो. या 
अरु्सष्ट वषातील घटना, वातावरण बदल, नव ेप्रवाह, त्रचिपट, क्रीर्ा याांचे वाढणारे सेि, त्याांना प्राप्त 
होणारे महत्त्व, सात्रहत्य या सर्ळयाचा एक सवांर्ीण प्रवाह कसकसा प्रवास करीत आला आहे याचे उत्कृष्ट 
त्रचि बघायला त्रमळते. 

 
या पाठोपाठ वृत्ताच्याच सांदचात पढुचा मुिाही महत्त्वाचा ठरतो. तो महणजे वृत्तपिाची पत्ररचाषा 

आत्रण वृत्तलेखनाचे तांि या बाबतीतही ‘सकाळ’ने युर्प्रवतगनाचे कायग केलेले त्रदसते. ‘सकाळ’पूवग वृत्तपिे ही 
मतपिे असफयाने त्रवत्रशष्ट लेखकाच्या शलैीची छाप वृत्तावर त्रदसून येत असे. वृत्तपिाची चाषा ही अत्रधक 
ग्राांत्रथक होती. सवगसामान्सय लोकाांच्या दैनांत्रदन चाषेत बातमी त्रलहायची असते. सवगसामान्सयाांना समजेल अशी 
बातमीची चाषा हवी. चाषेत सोपेपणा हवा हा पसळेकराांचा आग्रह होता. या सोप्या चाषेचा कधी अत्रतरेक 
होत असे. परांतु वृत्तपिाचा वाचक हा केवळ त्रशत्रसत वर्ातील नाही. त्यामुळे सवांना समजेल अशा चाषेतून 
बातमी त्रलत्रहली पात्रहजे हा त्याांचा कटास होता. त्यातून वृत्ताची पत्ररचाषा तयार केली. त्याचप्रमाणे 
वृत्तलेखनाचा नमुनाही ‘सकाळ’ने घर्त्रवला आहे. बातमीला मथळा असावा; तसेच या मथळयाखाली 
महत्त्वाची बातमी, बातमीचा साराांश, मुिे ्वरूपात प्रथम द्यावा हा नमुना ‘सकाळ’ने तयार केला होता. ही 
कफपना ‘ज्ञानप्रकाश’ च्या सांपादकाांनाही होती. त्याांनी महत्त्वाच्या बातमयाांचा साराांश ठळक असरात देण्यास 
सुसवातही केली होती. परांतु त्याांचे तांि सकवा त्यात नेमकेपणा कसा असावा याची जाणीव त्यामध्ये नव्हती. 
या सर्ळयाचे तांि बसवनू ‘सकाळ’ने त्याचे नमुनेच घर्वलेले त्रदसतात. 

 
कोणत्याही वृत्तपिाचे व्यल्क्तमत्त्व, त्याची चेहेरेप्ी सांपादनाच्या दृत्रष्टकोनातून घर्त असते. तसेच 

प्रत्येक माध्यमाच्या चाषेची एक धाटणी असते. त्यातून एक पत्ररचाषा त्रसद्ध होत असते. या सवग र्ोष्टी 
‘सकाळ’ने घर्वफया आहेत. वृत्त, वृत्ताांत, वातापि, ्फुट, लेख, लेखमाला, त्रवत्रशष्ट शीषगकाांच्या 
माध्यमातून होणारे लेखन या वृत्तपिीय लेखनाच्या त्रवत्रवध प्रकाराांना त्याांचे खास वैत्रशष्ट्य ‘सकाळ’ने 
त्रनमाण करून त्रदले. या प्रत्येक लेखनप्रकाराचा खास वरे्ळेपणा त्रनमाण केला. त्याांचे तांि जोपासले. 
वृत्तपिाच्या अवकाशात या प्रत्येक प्रकाराला ्वतांि अल््तत्व त्रमळवनू त्रदले. 

 
या सर्ळयातून दैत्रनक वृत्तपिाच्या सीमा त्रव्तृत झाफया. त्याांमधे अत्रधक खुलेपणा आला. 

वाचकाांपयंत पोचण्याची, वाचकाला त्रचर्ण्याची वृत्तपि या माध्यमाची पोहोचमयादा ‘सकाळ’ने त्रव्तृत 
केली. याचे फायदे केवळ ‘सकाळ’पुरते मयात्रदत रात्रहले नाहीत. सांपूणग मराठी वृत्तपिसृष्टीला यातून 
फायदा झाला. ‘सकाळ’काराांनी त्रदलेफया त्या त्रदशनेे सांपूणग पिकात्ररतेला वळवण्याचे श्रेय ‘सकाळ’ला 
त्रमळत आहे. ही ‘सकाळ’ची सवात मोठी कामत्रर्री आहे. 
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जात्रहराती हे वृत्तपिाच्या उत्पन साचे मोठे साधन असते. १९३२ साली छोट्या जात्रहरातींचा ्वतांि 
त्रवचार्च ‘सकाळ’ ने सुरू केला. आज या ्वरूपाच्या छोट्या जात्रहराती सवगच वृत्तपिाांमध्ये एक ्वतांि 
जार्ा व्यापून रात्रहलेफया त्रदसतात. 

 
‘सकाळ’ची त्रनर्ममती आत्रण ‘सकाळ’ची प्रत्रतमा याांना महणूनच केवळ ‘सकाळ’च्या सांदचात महत्त्व 

येत नाही. मराठी वृत्तपिसृष्टीच्या इत्रतहासाच्या दृष्टीनेही ‘सकाळ’ महत्त्वाचा ठरतो. ‘सकाळ’ची त्रनर्ममती ही 
वृत्तपिसृष्टीतील महत्त्वाची घटना ठरते. मराठी वृत्तपिसृष्टीच्या वाटचालीमध्ये ‘सकाळ’ एक महत्त्वाचा 
टप्पा आहे, त्रजथे मराठी वृत्तपिसृष्टीने शांचर वष ेपूणग करून नव ेवळण होते. 

 
मराठी वृत्तपिसृष्टीच्या पलीकरे् जाऊन महाराष्राच्या साा्ं कृत्रतक घर्णीमध्ये ‘सकाळ’चा मोठा 

वाटा आहे. या काळातील घटनाांना सवांर्ाने सामावनू घेत ‘सकाळ’ने वाचकाांपयंत जे पोचवले त्यातून 
मराठी माणसाच्या मनाचे पोषण झालेले त्रदसते. ग्रामीण ्तरावरील प्रश्न, बदलते स्त्रीजीवन, मुल््लम 
समाज, अथग, उद्योर् या त्रवषयाांना सातत्याने सामोरे जाऊन या सांदचात ‘सकाळ’ने या त्रवषयाांचे बदलते 
चान वाचकाांना त्रदले. या अरु्सष्ट वषांतील जीवनाचे बदलते ्वरूप ‘सकाळ’ने वाचकाांपयंत पोचवले. 

 
त्याचबरोबर समाजमनाची वृत्तपित्रवषयक अत्रचसची ‘सकाळ’ने घर्वली. सवगसामान्सय माणसाच्या 

दैनांत्रदन जीवनात दैत्रनकाचे महत्त्वपूणग अल््तत्व त्रनमाण करण्याचे कायग ‘सकाळ’ने केले. या कायाला 
सामात्रजक, साा्ं कृत्रतक, शसैत्रणक उपक्रमाांची जोर् देणे; शालेय र्टापासून, वृद्धाांपयंत आत्रण 
त्रचिकलेपासून त्रवत्रवध चचासिाांपयंत उपक्रमाांचे सांयोजन करणे; ह्या सर्ळयातून वृत्तपिाला सां्थात्मक 
कायाच्या व्यापक पातळीवर नेणे, त्यामध्ये सातत्य राखणे आत्रण त्रवकास व त्रव्तार करीत राहणे हे 
‘सकाळ’चे कायग त्रनत्रितच महत्त्वपूणग असे आहे. केवळ महाराष्र राज्याच्या मराठी वृत्तपिसृष्टीच्या 
पातळीवर ‘सकाळ’ वृत्तसां्था अपवादात्मक ठरत नाही तर सांपूणग चारतीय पातळीवर अशा ्वरूपाचे कायग 
करणारी ‘सकाळ’ ही एकमेव वृत्तसां्था आहे असे अत्रचमानाने महणता येते. 

 
आज आांध्र प्रदेशात उ्मात्रनया त्रवद्यापीठात एका अभ्यासकाचे ‘सकाळ’ सांबांधात पीएच. र्ी. चे 

सांशोधन चालू आहे. 
 
र्ॉ. ना. त्रच. पसळेकर हे पी. टी. आय. या वृत्तसां्थेचे पत्रहले अध्यस होते. इांत्रर्यन न्सयूज पेपर 

सोसायटीचेही ते अध्यस होते. आज ‘सकाळ’चे व्यव्थापकीय सांचालक श्री. प्रतापराव पवार हे इांत्रर्यन 
न्सयजू पेपर सोसायटीच्या कायगकात्ररणीचे अनेक वष े सचासद आहेत. याआधी उपाध्यस महणनूही त्याांनी 
अनेक वष े काम केले आहे. मराठा चेंबर ऑफ कॉमसगचे अध्यस महणूनही त्याांची त्रनवर् झाली आहे. 
व्यल्क्तत्रनरपेस, सांपादक त्रनरपेस आत्रण व्यव्थापन त्रनरपेस असे ‘सकाळ’चे ्वरूप आत्रण अल््तत्व त्रनमाण 
करण्यात र्ॉ. पसळेकराांना यश आले होते. ते सूि त्याांच्या उत्तरकाळातही कायम रात्रहलेले त्रदसते. त्यामुळे 
सांपादक बदलले, व्यव्थापनाची घर्ी नवीन आली, तरी ‘सकाळ’ आपफया ्वाचात्रवक त्रनसर्गक्रमाने पढेु 
प्रवास करीत त्रवकत्रसत होत रात्रहला हेच ‘सकाळ’च्या यश्वी वाटचालीचे र्मक आहे. 
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११. 
‘सकाळ’ णर्वकासाची नर्वी णक्षणतजे 
 

त्रवसाव्या आत्रण एकत्रवसाव्या शतकाांना जोर्णारे, दुवा असणारे साल महणजे सन २००० होय. 
‘सकाळ’च्या दृष्टीने हे वषग अनेक कारणाांनी महत्त्वाचे ठरते. सन २००० पासून ‘सकाळ’मध्ये अनेक नवीन 
बदल झाले. ‘सकाळ’चा चौर्ोत्रलक त्रव्तार झाला. अनेक नवीन प्रकाशने सुरू झाली. ‘सकाळ’ने त्रवत्रवध 
नवीन उपक्रम हाती घेतले. सवात महत्त्वाचे महणजे २६ जानेवारी २००० रोजी ‘सकाळ’ने ‘ई सकाळ.com.’ 
महणजे ‘सकाळ इांटरनेट आवृत्ती’च्या रूपाने इांटरनेटच्या युर्ात प्रवशे केला. २००० पासून ‘सकाळ’चा 
सवांर्ीण त्रवकास व त्रव्तार झाला. १ जानेवारी २००५ ला ‘सकाळ’चे अमृतमहोत्सवी वषग सुरू झाले. 
त्रवकासाच्या चावी योजनाांची ्वप्ने मनाशी बाळर्नू सकाळचे व्यव्थापन मांर्ळ आत्रण सांपादक त्रवचार् याांनी 
अमृत महोत्सवी वषाचे ्वार्त केले आहे. अशा वळेी ‘सकाळ’ च्या त्रवकासाचा आढावा उद्बोधक ठरेल. 

 
‘सकाळ’चे व्यव्थापन आत्रण सांपादन पर्पराांशी समन्सवय राखीत प्रारांचापासूनच काम करीत आले 

आहे. त्रर्सेंबर २००३ पासून श्री. प्रतापराव पवार याांच्या जोर्ीला त्याांचे त्रचरांजीव श्री. अत्रचत्रजत पवार याांनी 
काम करण्यास सुसवात केली. श्री. अत्रचत्रजत पवार याांची सत्रक्रय सांचालक (Whole time Director) 
महणून १ त्रर्सेंबर २००३ रोजी त्रनयुक्ती करण्यात आली. श्री. अत्रचत्रजत पवाराांच्या रूपाने पवार समूहाची 
पुढची त्रपढी नव्या दमाने उत्साहाने काम करण्यास पुढे आली. ‘सकाळ’ हे घरचेच वृत्तपि आहे महणनू 
केवळ अत्रचत्रजत पवार ‘सकाळ’च्या कामाकरे् वळले नसून अत्मपे्ररणेने त्याांनी आपले कायगसेि त्रनवर्ले 
आहे. आज अत्रचत्रजत पवार आपफया वत्रर्लाांबरोबर ‘सकाळ’चे पूणगवळे काम बघतात. अत्रचत्रजत पवार आज 
अफपावधीत सकाळचे मुद्रक प्रकाशक झाले आहेत. लोकत्रप्रय झालेली ‘सकाळ’ची साप्तात्रहक पलु््तका 
‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ त्रहची सांकफपना श्री. अत्रचत्रजत पवार याांचीच आहे. ‘महाराष्र हेराफर्’ला २० नोव्हेंबर 
२००३ पासून ‘सकाळ’ पत्ररवारात सामील करून घेण्यात आले. या प्रत्रक्रयेतही श्री. अत्रचत्रजत पवार याांनी 
पुढाकार घेतला होता. इतकेच नव्हे तर अत्रचत्रजत पवार याांच्या पत्नी मृणात्रलनी पवार या सुद्धा ‘महाराष्र 
हेराफर्’च्या कामात चार् घेत आहेत. मुलाांच्या पानाांचे काम सौ. पवार बघतात. आपफयापेसा आपला मुलर्ा 
अत्रधक वरे्ाने काम करील व यश्वी होईल असा त्रवश्वास श्री. प्रतापराव पवार सानांद व्यक्त करतात. 

 
व्यव्थापन मांर्ळाने सांपादक त्रवचार्ाची पुनरगचना करण्यास २००० पासून प्रारांच केला. टप्प्या 

टप्प्याने सांपादक मांर्ळात बदल करण्यात आले. नुकत्याच झालेफया सांपादन त्रनयोजन मांर्ळाच्या 
रचनेपयगन्सत रे्फया काही वषात बदल झालेले त्रदसतात. अनेक नवीन सांपादक वरे्वरे्ळया जबाबदाऱ्या 
्वीकारण्यास पुढे आले. १ ऑर््ट २००० पासून महत्त्वाचे बदल होण्यास सुसवात झाली. सकाळ वृत्तपि 
समूहाचे मुख्य सांपादक श्री. त्रवजय कुवळेकर याांनी आपफया पांचवीस वषांच्या सेवनेांतर सकाळ वृत्तपि 
समूहाचे मुख्य सांपादक या आपफया पदाचा राजीनामा त्रदला. त्यानांतर व्यव्थापनाने सांपादक मांर्ळात 
अनेक फेरबदल केले. 

 
‘सकाळ’ कोफहापूर आवृत्तीचे सांपादक श्री. अनांत दीत्रसत याांची ‘पुणे सकाळ’च्या सांपादक पदी 

नेमणूक करण्यात आली. श्री. दीत्रसत याांनी बारा वष े ‘कोफहापूर सकाळ’चे सांपादक महणून काम केले. 
पिकात्ररतेच्या सेिातील त्याांचा अनुचव पांचवीस वषांचा आहे. सोलापूरच्या ‘त्रवश्वचारती’ आत्रण ‘सांचार’ या 
वृत्तपिाांतूनही दीत्रसताांनी प्रारांची काम केले होते. १९९६ मध्ये दीत्रसताांना बाळशास्त्री जाांचेकर पुर्कार 
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त्रमळाला. १९९७ मध्ये इचलकरांजीचा सन्समाननीय फाय फौंरे्शनचाही पुर्कार त्रमळाला. त्रवत्रवध सामात्रजक 
सां्थाांमध्ये दीत्रसताांचा सत्रक्रय सहचार् असतो. 

 
त्रद. ७ ऑर््ट २००० रोजी आणखी काही बदल करण्यात आले. मुांबई आवृत्तीचे सांपादक श्री. 

राधाकृष्ण नावेकर याांची त्रनवृत्ती जवळच आली होती. ते त्रवचारात घेऊन मुांबई आवृत्तीसाठी श्री. अत्रनल 
टाकळकर याांची त्रनयुक्ती करण्यात आली. श्री. अत्रनल टाकळकर याांचे ‘सकाळ’ बरोबरचे नाते जुने आहे. 
१९६९ मध्ये ‘सकाळ’च्या ‘कमवा त्रशका’ योजनेअांतर्गत श्री. टाकळकर याांनी बातमीदार महणून ‘सकाळ’मध्ये 
काम केले होते. त्यानांतर उपसांपादक, मुख्य उपसांपादक, वृत्तसांपादक, सकाळ वृत्तसेवा त्रवचार्ाचे प्रमुख 
अशा त्रवत्रवध पदाांवर त्याांनी काम केले. १९८८ मध्ये ‘सकाळ’चा त्रनरोप घेऊन श्री. टाकळकर याांनी 
‘लोकसते्त’मध्ये प्रवशे केला. ‘लोकसत्ता’ पणेु आवृत्तीचे सांपादक महणून काम केफयानांतर श्री. टाकळकर 
पुन्सहा ‘सकाळ’करे् वळले. ‘सकाळ’ नार्पूर आवृत्ती सुरू झाफयानांतर श्री. टाकळकराांनी नार्पूर ‘सकाळ’चे 
सांपादक महणूनही काम बत्रघतले आत्रण त्यानांतर ‘सकाळ’चा त्रनरोप घेऊन श्री. टाकळकर E.T.V. करे् 
रे्ले. 

 
‘सकाळ’ची मराठवार्ा आवृत्ती १९९९ मध्ये सुरू झाली. पत्रहले वषग ्वतांि सांपादक नेमलेला 

नव्हता. पुण्याहून श्री. कुवळेकरच काम बघत होते. नवीन व्यव्थेत श्री. यमाजी मालकर याांची 
‘सकाळ’च्या मराठवार्ा आवृत्तीचे सांपादक महणून त्रनयुक्ती केली. ‘सकाळ’मध्ये येण्यापूवी श्री.मालकर 
याांनी ‘लोकमत’ व ‘मराठवार्ा’ या दैत्रनकाांत काम केले होते.१९९३ ‘कामर्ाराांच्या जर्ात’ या त्याांच्या 
लेखनाला पे्रस क्लबचा पुर्कार त्रमळाला. ‘करमचांद थापर–काळ व्यक्ती व कतृगत्व दशगन’ हे त्याांचे 
अनुवात्रदत पु्तक प्रत्रसद्ध झाले आहे. १९९८ मध्ये श्री. यमाजी मालकर याांना ‘नारायण मेघाजी लोखांरे्’ 
पुर्कारही त्रमळाला. १३ ऑर््ट २००० रोजी श्री. मफहार अरणकल्ले याांचे कोफहापूर आवृत्तीचे कायगकारी 
सांपादक महणून त्रनयुक्ती करण्यात आली. 

 
श्री. प्रतापराव पवार ‘सकाळ’चे व्यव्थापकीय सांचालक महणून काम बघत होतेच. त्या बरोबर ७ 

ऑर््ट २००० पासून श्री.पवार याांनी व्यव्थापकीय सांपादक महणून काम बघण्यास सुसवात केली. 
इांत्रर्यन न्सयजूपेपर सोसायटीचे श्री. पवार बरीच वष ेसद्य आहेतच. उपाध्यस महणनूही त्याांनी अनेक वष े
काम केले. सन २००० मध्ये श्री. प्रतापराव पवार याांची इांत्रर्यन न्सयजू पेपर सोसायटीच्या अध्यसपदी त्रनवर् 
करण्यात आली. इांत्रर्यन न्सयूजपेपर सोसायटीचे अध्यस होण्याचा सन्समान ‘सकाळ’चे सां्थापक कै. र्ॉ. 
नानासाहेब पसळेकर याांना १९६०-६१ मध्ये त्रमळाला होता. नानासाहेबाांच्या नांतर सदर सन्समाननीय पद 
प्राप्त होणारे श्री. प्रतापराव पवार हे पत्रहले पुणेकर होत. श्री. पवाराांना त्रमळालेफया या सन्समानाबिल पुणे 
महानर्रपात्रलकेने महापौर दत्ता र्ायकवार् याांच्या ह्ते १४ ऑक्टोबर २००१ रोजी मानपि देऊन त्याांचा 
सत्कार केला. 

 
‘सकाळ’ वृत्तपिाचे, वृत्तपि समूहात त्रवकत्रसत असे रूपाांतर तर झाले आहेच, त्रशवाय ‘सकाळ’ने 

‘ई सकाळ’च्या रूपाने इांटरनेटच्या त्रवश्वातही प्रवशे केला आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘सकाळ’ आता अत्रधक 
त्रवकत्रसत होणार आहे. ‘सकाळ’ वृत्तपि समूह आता इलेक्रॉत्रनक व अन्सय आधुत्रनक माध्यमाांमध्ये प्रवेश 
करण्याच्या तयारीत आहे. ‘सकाळ’चा होणारा त्रव्तार व त्रवत्रवध रूपे त्रवचारात घेता, दैनांत्रदन कामकाज 
सकवा धोरणाांची अांमलबजावणी याकत्ररता त्रवचार्ीय कायगकारी सांपादकाची सकवा प्रमुखाांची नेमणूक केली 
तरी सवग त्रवचार्ाांमध्ये सुलचता असावी, त्रवत्रवधतेतही एकवाक्यता असावी, सांपादकीय धोरणे समान 
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असावीत, त्याांचे एकत्रित त्रनयोजन व्हाव े आत्रण मूफयमापन करीत सवग त्रवचार्ाांचा त्रवकास एकाच वळेी 
व्हावा, अशा व्यापक त्रवचाराांनी, ‘सांपादक त्रनयोजन मांर्ळा’ची सांकफपना सकाळने ्वीकारली आहे. २२ 
ऑक्टोबर २००४ रोजी सकाळने आपली सांपादक त्रनयोजन मांर्ळाची कफपना जाहीर केली. 

 
सांपादक त्रनयोजन मांर्ळाचे काम प्रत्यसात आणण्यासाठी श्री. मफहार अरणकल्ले याांच्यावर 

कोफहापूर सकाळच्या सांपादनाबरोबरच ‘सकाळ’च्या सवग आवृत्याांसाठी त्रनयोजन आत्रण मूफयमापनाची 
जबाबदारी असणार आहे. त्याच बरोबर एत्रर्टर कॉपोरेट इत्रनत्रशएत्रटव्ह महणनू श्री.आनांद आर्ाश े याांची 
त्रनयुक्ती करण्यात आली आहे. श्री. आनांद आर्ाश े याांचा पिकात्ररतेच्या सेिातील तेवीस वषांचा प्रदीघग 
अनुचव आहे. ‘केसरी’पासून श्री. आर्ाश े याांनी वृत्तपिीय कामाला सुसवात केली. इांत्रर्यन एक््पे्रसच्या 
त्रदल्ली कायालयातही त्याांनी त्रवशषे प्रत्रतत्रनधी महणून काम केले. टाईमस ऑफ इांत्रर्याचे ब्यूरो चीफ महणूनही 
ते काम बघत होते. ‘त्रद इांत्रर्पेंर्ांट’ या दैत्रनकाचे काही काळ ते त्रवशषे प्रत्रतत्रनधी होते. लोकसते्तच्या नर्र व 
पुणे आवृत्तीचे त्रनवासी सांपादक महणून काम केफयानांतर काही वष े ते लोकसते्तच्या सवग आवृत्याांचे सह 
सांपादक होते.इतक्या त्रवत्रवध कामाांचा अनुचव घेऊन श्री. आनांद आर्ाश े याांनी १२ जून २००२ रोजी 
‘सकाळ’ वृत्तपि समूहात सह सांपादक महणनू प्रवशे केला.त्यानांतर ‘र्ोमांतक’ व ‘र्ोमांतक टाइमस’चे 
आर्ाश े मुख्य सांपादक होते. २२ ऑक्टोबर २००४ रोजी सांपादक त्रनयोजन मांर्ळाचे एत्रर्टर कोपोरेटर 
इत्रनत्रशएत्रटव्हज महणून श्री. आनांद आर्ाश ेयाांची व्यव्थापनाने नेमणकू केली. 

 
‘सांपादक त्रनयोजन मांर्ळाची’ सांकफपना सवग प्रथम ‘मुांबई सकाळ’साठी जाहीर करण्यात आली. 

लवकरच सवग आवृत्या त्रनयोजन मांर्ळाशी जोर्फया जातील. श्री. चांद्रशखेर कुलकणी, प्रवीण टोकेकर व 
सांजीव लाटकर याांची त्यासाठी त्रनयुक्ती जाहीर करण्यात आली. 

 
श्री. चन्सद्रशखेर कुलकणी याांच्यावर सांपादक न्सयूज त्रवचार्ाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. श्री. 

कुलकणी याांनी ‘लोकसते्त’च्या मुांबई आवृत्तीचे उपत्रनवासी सांपादक महणून काही काळ काम केले. त्रशसण, 
राजकारण, प्रशासन, आरोग्य इ. त्रवषयाांवर त्याांनी त्रलत्रहलेफया वृत्तमात्रलका त्रवशषे र्ाजफया. शोध 
पिकात्ररतेसाठी श्री.कुलकणी याांना पुर्कारही त्रमळाले आहेत. श्री. प्रवीण टोकेकर याांनी सांपादक फीचसग 
महणून जबाबदारी ्वीकारली आहे. श्री. टोकेकर याांनी महाराष्र टाईमस मध्येही क्रीर्ा त्रवचार्ापासून 
त्रवत्रवध त्रवचार्ाांमध्ये काम केले. रत्रववार आवृत्तीच्या लत्रलत लेखनासाठी श्री. टोकेकर याांना कै. त्रवद्याधर 
र्ोखले पुर्कारही प्राप्त झाला. 

 
श्री. सांजीव लाटकर याांची सांपादक मफटी त्रमत्रर्या महणनू त्रनयुक्ती करण्यात आली. 
 
३ फेबु्रवारी २००४ रोजी ज्येष् पिकार र्ॉ. श्री. असण त्रटकेकर याांनी ‘सकाळ’च्या सांपादक 

सांचालक पदाची सूिे ्वीकारली. र्ॉ. त्रटकेकर व्यासांर्ी सांपादक आहेत. पिकात्ररतेबरोबरच त्याांनी ग्रांथ 
लेखनही त्रवपुल केले आहे. मुांबई त्रवद्यापीठाच्या वतीने त्याांनी मुांबई त्रवद्यापीठाचा सव्वाश ेवषांचा इत्रतहास 
त्रलत्रहला. ‘समाज ्पांदने’, ‘जनर्णमन’, ‘्थलकाल’ ही त्याांची र्ाजलेली पु् तके होत. उत्कृष्ट 
्तांचलेखनाचा भ्रमांती पुर्कार श्री. त्रटकेकर याांना प्राप्त झाला. सवोत्कृष्ट पिकात्ररतेचा एकमत पुर्कार 
१९९५ मध्ये श्री. त्रटकेकर याांना त्रमळाला. १९९९ पासून लोकसत्ता दैत्रनकाचे त्रटकेकर सांपादक होते. 
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सकाळचा भौगोणलक णर्वस्तार :  
 

त्रवकास आत्रण त्रव्तार कोणत्याही सां्थेच्या वाटचालीतील अपत्ररहायग बाबी आहेत. सतत त्रवकासी 
राहण्यातून नव ेत्रशकायला त्रमळते, नवीन आव्हाने ्वीकारली जातात, कामामध्ये त्रजवांतपणा रहातो. नाही 
तर एकप्रकारची ल््थत्रतशीलता येते. महणूनच, सतत त्रवकारा व त्रव्तार याांच्याकरे् श्री. प्रतापराव पवार 
याांची दृष्टी असते. २००० पासून ‘सकाळ’चा चौर्ोत्रलक त्रव्तार झपाट्याने होण्यास सुसवात झाली. 

 
आजवर ‘सकाळ’चा चौर्ोत्रलक त्रव्तार केवळ महाराष्रातच झालेला होता. नव ेशतक उांबरठ्यावर 

उचे असताना ‘सकाळ’ने महाराष्राबाहेर पाऊल टाकले. १ सप्टेंबर २००० पासून र्ोव्यातील दोन महत्त्वाची 
वृत्तपिे ‘सकाळ’ वृत्तपि समहूात समात्रवष्ट करण्यात आली. र्ोमांतक प्रायव्हेट त्रलत्रमटेर् या सां्थेच्या वतीने 
प्रत्रसद्ध होणारी दोन वृत्तपिे, ‘दैत्रनक र्ोमांतक’(मराठी) आत्रण ‘र्ोमांतक टाईमस’ (इांग्रजी) ‘सकाळ’ला 
जोरू्न घेण्यात आली.आता ‘र्ोमांतक’(मराठी) आत्रण ‘र्ोमांतक टाईमस’ (इांग्रजी) ही दोन्सही वृत्तपिे ‘सकाळ 
पेपसग त्रलत्रमटेर्’च्या व्यव्थापनाखाली ‘सकाळ’ पत्ररवारातफे चालत्रवण्यात येतात. या दोन्सही वृत्तपिाांचे 
र्ोव्याच्या वाचकाांच्या मनातील ्थान, त्याांचे त्रनमाण झालेले नाते त्रवचारात घेऊन या दोन्सही वृत्तपिाांची नाव े
पूवीचीच ठेवण्यात आली असून सांपादकीय धोरणाांमध्येही प्रारांची कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. 
माि ही दोन्सही वृत्तपिे ‘सकाळ’च्या सहयोर्ाने चालत्रवण्यास प्रारांच झाला असून ‘र्ोमांतक’ला 
‘सकाळ’करू्न सांपादकीय व व्यव्थापकीय सहकायग व कौशफय उपलब्ध करून देण्यास सुसवात झाली 
आहे. 

 
१९९९ च्या औरांर्ाबाद मराठवार्ा आवृत्तीनांतर ‘सकाळ’च्या इतरही आवृत्त्या एकापाठोपाठ एक 

सुरू झाफया. १ नोव्हेंबर २००१ पासून सकाळची सोलापूर आवृत्ती सुरू झाली. श्री. असण खोरे सोलापूर 
त्रजफहा पुरवणीचे काम बघतच होते, त्याांनी ‘सकाळ’सोलापूर आवृत्तीचे त्रनवासी सांपादक महणून जबाबदारी 
्वीकारली. श्री. खोरे याांना वृत्तपिसेिातील प्रदीघग अनुचव आहे. ‘सकाळ’, ‘लोकसत्ता’, ‘लोकमत’ अशा 
त्रवत्रवध वृत्तपिाांमध्ये खोरे याांनी काम केले आहे. लेखन आत्रण सामात्रजक कायामाध्येही श्री. खोरे याांचा मोठा 
सहचार् सातत्याने असतो. त्रनवर्णुकीच्या वातापिाांबरोबर त्ररमाांर्होममधील मुलाांचे प्रश्न, मतीमांद मुलाांचे 
प्रश्न, इ. त्रवषयाांवरचे श्री. खोरे याांचे लेखनही र्ाजले आहे. अनेक पु् तकाांचे लेखन त्याांनी केले. मुलाांच्या 
त्रवकासा त्रवषयीच्या लेखनाबिल श्री. खोरे याांना १९९५ मध्ये UNICEF चा पुर्कार त्रमळाला. यशवांतराव 
चव्हाण प्रत्रतष्ान, त्रशव त्रर्रीजा प्रत्रतष्ान, दपगण पुर्कार, आचायग अिे पुर्कार, चालाकार चोपटकर 
पुर्कार असे त्रवत्रवध पुर्कार श्री. असण खोरे याांना वळेोवळेी त्रमळाले आहेत. 

 
सोलापूरनांतर ‘सकाळ’ने १० माचग २००३ पासून नार्पूरला प्रत्रसद्ध होणाऱ्या ‘सकाळ’च्या रूपाने 

आपली त्रवदचाची आवृत्ती सुरू केली. पुणे-नार्पूर एकाच महाराष्रात येत असली तरी या दोन्सही शहराांमध्ये 
चौर्ोत्रलक आांतर खूप आहे. त्रवदचग हे मराठी सां्कृतीचे वरे्ळेच रूप आहे. त्याांचे प्राांत्रतक प्रश्नही ्वतांि 
आहेत.त्याांना न्सयाय देण्यासाठी ्वतांि आवृतीची र्रज आहे हे त्रवचारात घेऊन नार्पूर आवृत्ती सुरू 
करण्यात आली. ९ माचग २००३ रोजी श्री. शरद पवार याांच्या ह्ते ‘सकाळ, नार्पूर आवृत्ती’च्या त्रवशषेाांकाचे 
प्रकाशन करण्यात आले. प्रकाशन समारांचात श्री. शरद पवार याांनी ‘सकाळ’त्रवषयी काढलेले र्ौरवो्र्ार 
महत्त्वाचे आहेत, “सकाळ कुठफयाही राजकीय त्रवचाराांशी बाांधील नाही, तर वाचकाांशी बाांत्रधलकी मानणारे 
वृत्तपि आहे. त्रवदचाच्या प्रश्नाांच्या बाबत रे्फया काही वषात जार्ृती झाली आहे. या प्रश्नाांना वाचा 
फोर्ण्यासाठी या चार्ात व्यासपीठाची र्रज होती. ‘सकाळ’ने ती र्रज पूणग करावी. कलाकार, 
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आत्रदवासी, दत्रलत याांच्या प्रश्नाांचे व्यासपीठ व्हाव.े असे झाले तर वैदचीय वाचकाांची जबरद्त शक्ती 
‘सकाळ’च्या मारे् उची राहील. आजपासून सुरू झालेफया त्रवदचग आवृतीमुळे ‘सकाळ’ राज्याच्या सवग 
त्रवचार्ात पोचला आहे.” 

 
पुण्यातून प्रदीघग काळ प्रत्रसद्ध होणारा ‘सकाळ’नार्पूरवात्रसयाांना तसा अपत्ररत्रचतच होता. 

‘सकाळ’चे वरे्ळेपण-वृत्तपि महणून ‘सकाळ’ची असणारी ्वतांि दृष्टी आत्रण वृत्तपिाबरोबर समाजप्रबोधन 
करणारे माध्यम महणून असणारी सामात्रजक दृष्टी, नार्पूरच्या वाचकाांना तशी पत्ररत्रचत नव्हती. सकाळ 
आपफया सवग वैत्रशष्ट्याांसह नार्पूर मध्ये ्वतांि आवृत्तीच्या रूपाने अवतरला. नार्पूर आवृत्ती ही सकाळची 
सातवी आवृत्ती आहे. 

 
वृत्तपि हे केवळ दैनांत्रदन घटनाांचे वृत्त पुरवणारे माध्यम नाही, तर समाजाशी, वाचकाांच्या प्रश्नाांशी 

बाांधीलकी ठेवणारे माध्यम आहे. ‘सकाळ’ने नेहमीच या जबाबदारीची जाणीव ठेवली. वाचकाांशी सांवाद 
साधण्याची ‘सकाळ’ची परांपराच आहे. एखाद्या प्राांतात ‘सकाळ’ची आवृत्ती सुरू करताना वाचकाांच्या 
प्रश्नाांचा आ्थेने त्रवचार करणे; प्राांत्रतक वैत्रशष्ट्याांची दखल घेणे, वाचकाांच्या मनापयगन्सत पोचनू त्रवश्वासाचे 
नाते त्रनमाण करणे; ही ‘सकाळ’ची कायगपद्धती, नार्पूरचे प्रारांचाचे अांक बघताना लसात येते. पत्रहफया 
अांकाबरोबरच नार्पूरच्या सकाळने ‘त्रवदचग त्रवकास त्रवशषे’ हा नार्पूरचा समग्र वधे घेणारा त्रवशषेाांक प्रत्रसद्ध 
केला. या अांकामध्ये यवतमाळ, वधा, अकोला, बुलढाणा येथील वृताांचा त्रवशषे वधे घेणारी ्वतांि वातापिे 
आहेत. त्याच बरोबर नार्पूरचे प्राांत्रतक त्रवशषे, त्रनसर्ग, सात्रहत्य, उद्योर्, नाट्यकलादी परांपरा, सां्कृती, 
प्राणी जीवन इ. त्रवषयाांचा परामशग घेणारे त्रवशषे लेख आहेत. नार्पूरचा कायापालट कसा घरू्न आला. 
पाणी, धरणे, पुर प्रकफप याांची धोरणे कोणती आहेत, तरीही बालमृत्यूचे प्रमाण कसे चेर्सावणारे आहे 
याांचाही परामशग घेतला आहे. त्रवदचातील त्रशसण कृषी आत्रण सामात्रजक प्रश्नाांमध्ये रस घेऊन दीघगकाळ 
काम करणारे र्ॉ. चाऊसाहेब देशमुख याांच्या कतुगत्वाचा आढावा, त्याचबरोबर वैदचीय सांत तुकर्ोजी 
महाराज याांच्या कायाचा वेध घेण्यास सांपादक त्रवसरलेले नाहीत. त्रवदचामध्ये आज काहीशी नाजूक 
राजकीय पत्ररल््थती आहे. त्रवदचाच्या ्वतांि राज्याची मार्णी जोर धरीत आहे. या बाजूनेही सांपादकाांनी 
त्रवत्रवध लेखाांिारे वा्तवच समोर ठेवले आहे. ‘त्रवकासाचे राजकारण’ त्रवदचग वरे्ळा होऊ देणारे नाही. 
‘वरे्ळे राज्य हवचे’ ‘्वप्न वा्तव’ इ. लेख वा्तवाचे तीव्र चान आणून देणारेच आहेत. त्रवदचाचे आजचे 
समयक त्रचिण त्रवशषेाांकातून उचे केले आहे. ्थात्रनक प्रश्न, वृत्त, घटना याांच्याशी सांवाद साधीत राष्रीय व 
आांतरराष्रीय प्रश्नाांपयंत पोचणारी आशयाची व्यापकता ही सकाळच्या सवगच आवृत्याांची खात्रसयत महणता 
येईल. ‘सकाळ’ची चाषा, लेआऊट, अत्रचरूची आत्रण नार्पूरमधील वृत्तकफपना, प्रत्यस वृत्तपि याांच्यामध्ये 
फरक आहे. ‘सकाळ’आपफया वैत्रशष्ट्याांसह ‘नार्पूर’मध्ये अवतरून नार्पूरवात्रसयाांची अत्रचसची घर्वण्याचे 
काम करीत आहे. 

 
नार्पूर आवृत्तीचे सांपादक महणून श्री. महेश महािे याांची नेमणूक केली आहे. श्री. महािे याांनी 

मुांबईच्या ‘सकाळ’ मधूनच आपफया कामाची सुसवात बातमीदार महणनू केली, त्यानांतर ते सहसांपादक 
होते. काही काळ ‘लोकप्रचा’ मध्ये काम करून श्री. महािे याांनी ‘तसण चारत’ मुांबई व त्यानांतर ‘तसण 
चारत’ नार्पूर मध्ये प्रमुख सांपादक महणून काम केले. ग्रामीण वातापिाांसाठी महािे याांना १९९२ मध्ये 
नानासाहेब पसळेकर व र्हाणूकर पुर्कार त्रमळाला. मुांबईच्या रोटरी क्लबनेही त्याांचा १९९९ मध्ये ग्रामीण 
वातापिाांसाठीचा त्रवशषे पुर्कार देऊन सन्समान केला. २००३ पासून सकाळ नार्पूर आवृत्तीची जबाबदारी 
सांपादक महणनू श्री. महेश महािे याांनी ्वीकारली आहे. सांपादक मांर्ळाची कफपना आता नार्पूरमध्येही 
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राबवण्यात येत असून श्री. महािे याांच्याबरोबर आता चांद्रकाांत वानखेरे् याांची त्रनयुक्ती ‘सांपादक’ 
‘सांपादकीय पत्ररणामकारता’ (एर्ीटोत्ररयल इफेल्क्टव्हनेस) या पदावर १ त्रर्सेंबर २००४ पासून करण्यात 
आली आहे. श्री. वानखेरे् याांनी अकोला येथील ‘दैत्रनक देशोन सती’ आत्रण नार्पूर येथील ‘दैत्रनक नवराष्र’ 
या वृतपिाांमध्ये त्रवत्रवध जबाबदारीच्या पदाांवर काम केले आहे. शतेकऱ्याांचे प्रश्न, आांदोलने, चळवळ या 
त्रवषयाांवर श्री. वानखेरे् याांनी त्रव्तृत लेखन केले आहे. पिकात्ररतेतील कायाबिल श्री. वानखेरे् याांना 
‘अत्रनलकुमार पिकात्ररता’ परु्कार प्राप्त झाला आहे. 

 
१ जून २००३ पासून सकाळची सातारा आवृत्ती सुरू झाली. सातारा आवृत्तीचे सांपादन पुण्यातून 

केले जाते. तरीही सातारा पत्ररसरातील वृताांना, घटनाांना अग्रक्रम त्रदला जातो. सातारा, कऱ्हार्, पाटण 
अशी त्रवचार्णी करून सत्रव्तर वृत्त सांकत्रलत ्वरूपात वाचकाांसमोर ठेवले जाते. पणेु आवृत्ती व सातारा 
याांचे एकिीकरण त्रदसते. सांपादकीय, पान चारवरील लेख, पुरवण्या पुणे सकाळच्याच असतात. 
महत्त्वाच्या राष्रीय व आांतरराष्रीय घटना, खेळक्रीर्ा याांचा समावशे असतोच, परांतु एरवीची पृष्े सातारा 
पत्ररसरातील वृताांनी पत्ररपूणग असतात. त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या वृताांना फोटोसह पत्रहफया पृष्ावर औत्रचत्याने 
प्रत्रसद्ध केले जाते. पूँच त्रजफह्यातील अत्रतरेक्याांनी घर्त्रवलेफया ्फोटात साताऱ्यातील मनोहर त्रदनकर 
जाधव आत्रण धुळयातील ज्ञानेश्वर पाटील याांना वीरर्ती प्राप्त झाली. लोहर्ाव त्रवमानतळावर दोघाांच्या 
पार्मथवाांना मानवांदना देण्यात आली. याचे रांर्ीत छायात्रचि सातारा आवृत्तीत खासकरून पत्रहफया पृष्ावर 
आवजूगन प्रत्रसद्ध होते. 

 
‘सकाळ’ची अलीकर्ची आवृत्ती महणजे ११ ऑर््ट २००४ पासून सुरू झालेली जळर्ाव खानदेश 

पुरवणी. जळर्ाव खानदेश हा त्रवचार् पूवी नात्रशक आवृत्तीशी सांलग्न होता. पुरवणी रूपाने खानदेशच्या 
वाचकाांना ‘सकाळ’ पत्ररत्रचत होताच. त्याच पत्ररचयाचा पढुचा टप्पा खानदेश ्वतांि आवृत्तीच्या रूपाने पूणग 
केला आहे. ‘सकाळ’ खानदेश आवृत्तीचा समारांच मोठ्या प्रमाणात करून र्ाजतवाजत खानदेश आवृत्तीची 
सुसवात झाली. ११ ऑर््टच्या अांकाचे ्वार्त करण्यासाठी खास रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. 
पत्रहफया अांकाबरोबर ‘माझां जळर्ाव’ ही पुरवणी आत्रण खानदेशी खाद्य सा्ं कृतीचा परामशग घेणाऱ्या 
‘खानदेशची आहार सां्कृती’ या आर्ळया वरे्ळया त्रवशषेाांकाचे खास प्रकाशन करण्यात आले. कोणताही 
त्रवषय ‘सकाळ’ त्रकती पत्ररश्रम घेऊन पत्ररपूणग रूपात वाचकाांसमोर ठेवतो, त्या त्रवषयाचे सवांर्ीण चान कसे 
देतो, याचे उत्तम उदाहरण महणून ‘खानदेशी आहार सां्कृती’ या त्रवशषेाांकाचा त्रनदेश करता येईल. 

 
मराठी माती महटले तरी प्राांतार्त्रणक मातीचा रांर् बदलतो, तसा जीवनाचा रांर्ही बदलतो, 

सां्कृतीचा ्वतांि पोत जाणवतो. ्वतांिपण आकाराला येते ते पेहेरावापासून ्वयांपाकापयगन्सत. ‘खानपान’ 
तर दैनांत्रदन जीवनापासून सणावाराांपयगन्सत पसरलेले! त्याला लपेटून राहणाऱ्या या खास खाद्य सां्कृतीतून 
खानदेशी जीवनाचा लसणीय वधे पत्ररश्रमपूवगक घेतला आहे. 

 
खानदेशी सण कोणते असतात, आत्रदवासींची खाद्य सा्ं कृती कशी असते. जेवणाची पांर्त कशी 

माांर्ली जाते, कोणती र्ाणी महटली जातात. इ. त्रवषयी खास लेख आहेत. त्रवत्रवध सणाांच्या त्रदवशी कोणते 
पदाथग केले जातात. वषाची बेर्मी कशी केली जाते. पापर्, कुरड्या, शवेया कशा बनवतात याांची सत्रव्तर 
मात्रहती त्रदली आहे. खानदेशी वाांग्याचे चरीत आत्रण पुरणाचे माांरे् – खानदेशचे खास वैत्रशष्ट्यपूणग पदाथग 
खास लेखाांचे त्रवषय बनलेले त्रदसतात. इतकेच नव्हे तर खानदेशी ्वयांपाकघर कसे असते, कोणत्या व्तू 
रोज वापरात असतात, ही मात्रहती व परात-घार्र, पातेले या व्तूांची खानदेशी नाव-ेरु्ांर्ा, कळशी, कोपर, 
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बोधनां, खुरपनी, पई, बसी, र्ावळा देऊन प्रत्येकाचे त्रचि व उपयोर् त्रदले आहेत. खानदेशी जीवनाचा, 
सां्कृतीचा, खाद्यपदाथांसह त्रवत्रशष्ट पोतच या त्रवशषेाांकातून त्रजवांत झाला आहे. या परांपराांबरोबर नवीन 
हॉटेल व्यवसायाचा उदय कसा होत आहे, त्रपझ्झा, बर्गर ही नवीन नाव ेव पदाथग खानदेशाला कसे पत्ररत्रचत 
होत आहेत हे साांर्ून काळाबरोबर येणारा हा नवीन प्रवाहसुद्धा पत्ररत्रचत करून त्रदला आहे. 

 
रोजच्या दैत्रनकाची रचना खानदेशला कें द्रवती ठेवनू सचोवारच्या पत्ररसराला सामावनू घेणारी 

आहे. खानदेश जळर्ाव पत्ररसराांवर बातमयाांच्या सांकलनाचा कॅमेरा त्रफरता ठेवला आहे. चसुावळ, 
चाळीसर्ाव, अांमळनेर असे त्रजफहानुसार त्रवचार् करून प्रत्येक त्रवचार्ाचा ्वतांिपणे मार्ोवा घेतला आहे. 
त्याच वळेेला ॲथेन्सस ऑसलत्रपकचे सवांर्ीण वृत्त खानदेशच्या वाचकाांना देण्याची कसोशीही सांपादकाांनी 
ठेवलेली त्रदसते. 

 
श्री. त्रवश्वास देवकर याांनी त्रनवासी सांपादक महणून खानदेश आवृत्तीची जबाबदारी ्वीकारली 

आहे. आकाशवाणी पुणे येथे वृत्तत्रनवदेक महणून श्री. देवकर याांनी कामाला सुसवात केली. त्यानांतर दैत्रनक 
लोकसत्ता पुणे येथे बातमीदार, उपसांपादक, मुख्य उपसांपादक अशा जबाबदाऱ्याही त्याांनी यश्वीपणे 
साांचाळफया. सन २००० ते २००३ मध्ये देवकराांनी ई.टीव्ही., मराठी न्सयजू हैद्राबाद येथे वृत्तत्रवचार् प्रमुख 
महणूनही काम केले. माचग २००३ मध्ये देवकर ‘सकाळ’ वृत्तपि समहूात नात्रशक आवृत्तीचे वृत्तसांपादक 
महणून सजू झाले आत्रण ऑर््ट २००४ मध्ये खानदेश आवृत्तीचे त्रनवासी सांपादक महणून श्री. देवकर याांनी 
सांपादनाची जबाबदारी ्वीकारली. अथग, उद्योर्, रु्ांतवणूक हे त्याांच्या अभ्यासाचे खास त्रवषय आहेत. 
‘उद्योजकता’ हा त्याांचा ग्रांथही प्रत्रसद्ध झाला आहे. नात्रशकच्या मराठा त्रवद्या प्रसारक सां्थेच्या वृत्तत्रवद्या 
त्रवचार्ात त्याांनी अध्यापनही केले आहे. त्रवद्याथी सहाय्यक सत्रमती, वन्थळी, ग्रामीण त्रवकास इ. 
सां्थाांमध्येही श्री. देवकर सक्रीय चार् घेतात. 

 
खानदेश असो वा नार्पूर वा मराठवार्ा, ‘सकाळ’ची मूलचतू वैत्रशष्टे्य कायम राखीत ्थात्रनक 

जीवनाचा चेहरा त्या त्या त्रवत्रशष्ट आवृत्तीला प्राप्त करून देण्यात ‘सकाळ’चे सांपादक आत्रण व्यव्थापक 
यश्वी झाले आहेत, असे त्रनत्रितपणे महणता येते. परांतु त्याच वळेेला त्रवत्रशष्ट चेहेऱ्याच्या मयादाही परू् 
त्रदलेफया नाहीत. आपला वरे्ळेपणा राखूनही ्थात्रनक वृत्तापासून जार्त्रतक ्तरापयंत वृत्तसांकलनामध्ये 
आत्रण प्रत्रसद्धीमध्ये आवश्यक ते औत्रचत्य आत्रण लवत्रचकता ठेवली आहे, हे सुद्धा आवजूगन नोंदवले पात्रहजे. 
महणूनच प्रत्येक चौर्ोत्रलक त्रवचार्ातील वाचकाांच्या जनमानसात ‘सकाळ’ने त्रवश्वासाहगता त्रनमाण केली 
आहे. पणेुकराांना ‘सकाळ’ जसा आपला पेपर आहे असे वाटते, ‘सकाळ’ त्रवषयी आत्मीयता वाटते, ‘सकाळ’ 
बरोबर आपले नाळेचे नाते आहे अशी जाणीव होते, तीच जाणीव त्रवत्रवध आवृत्याांच्या रूपाने ‘सकाळ’ 
महाराष्राच्या कानाकोपऱ्यात त्रनमाण करीत आहे. नार्पूर व खानदेश या आवृत्याांच्या रूपाने ‘सकाळ’ने 
अवघा महाराष्र आपफया पांखाांखाली घेतला आहे असे महणणे अत्रतशयोक्तीचे ठरणार नाही. 

 
‘रत्रववार सकाळ’ या अांकाचे अल््तत्व प्रारांचापासूनच वरे्ळे व ्वतांि मानले होते. कै. नानासाहेब 

पसळेकर याांची ‘रत्रववार सकाळ’करे् बघण्याची दृष्टी काही प्रमाणात साप्तात्रहकाच्या सांकफपनेकरे् जाणारी 
होती. दैत्रनक वृत्तपि आत्रण साप्तात्रहक या दोन्सहीचे सांत्रमश्र रूप र्ॉ. पसळेकर याांना ‘रत्रववार सकाळ’च्या 
रूपाने अपेत्रसत होते. त्यानुसारच त्याांनी प्रारांचापासून रत्रववार सकाळची आखणी केली होती. ‘रत्रववार 
सकाळ’ त्रवषयी आजही त्याच ्वतांि दृष्टीने बघून सांपादन केले जाते.दैत्रनकापेसा रत्रववारच्या अांकाने 
अत्रधक काही तरी त्रदले पात्रहजे, त्रवचाराांना खाद्य पुरवले पात्रहजे, महणूनच त्रवत्रवध त्रवषय रत्रववारच्या अांकात 
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येतात. त्रवत्रवध त्रवषयाांच्या लेखमाला, साप्तात्रहक सदरे, पु्तक परीसणे, आरोग्य त्रवषयक, वाङ्मयीन, 
पत्ररल््थतीजन्सय त्रवश्लेषक लेख, परामशग असे काहीसे रत्रववार सकाळचे रूप त्यातूनच बनले. 

 
आज रत्रववारची पुरवणी सप्तरांर् नावाने प्रत्रसद्ध होते. रत्रववारच्या अांकात अत्रधक खुलेपणा आणला 

आहे. पु्तकपरीसणे, पत्ररल््थतीचा, घटनाांचा, अत्रधक व्यापक ्तरावर वधे घेणारे अभ्यासपूणग लेख 
अजूनही कायम ठेवले आहेत. परांतु बदलती जीवनशलैी, बदलणारे वा्तव, लोकाांची त्रवकत्रसत झालेली 
अत्रचसची, चौकसपणा त्रवचारात घेऊन वरे्ळया त्रवषयाांना ्पशग करण्याची धर्पर् रत्रववार पुरवणीत सह 
सांपादक प्रचाकर खोले याांनी केली. यश्वी घराण्याचा पत्ररचय एकीकरे् असेल तर दुसरीकरे् कॉन्सटीनेंटल 
फूर् त्रवत्रवध देशातील खानपानाचा पत्ररचय करून त्रदला जातो; तर मुकुां द टाकसाळे त्रलत्रखत ‘सांरे् का 
फां र्ा’ हे पत्ररल््थती, घटना, वा्तव, याांच्यावर आर्मथक चाष्य करणारे लेखन रत्रववार सकाळचे वैत्रशष्ट्य 
बनू शकते. पत्ररल््थतीनुरूप बदल करीत असताना समाांतर जीवनात येणारे प्रश्न, ताण, याांची जाणीव 
करून देणे, प्रत्रतत्रक्रया मार्वनू घेऊन त्रवत्रशष्ट प्रश्नाला वाचा फोर्णे. हे सामात्रजकतेचे चानही रत्रववार 
सकाळच्या सांपादकाांनी जोपासले आहे. कतृगत्वाच्या त्रवत्रवध सेिात यश्वी होणाऱ्या स्त्रीच्या जीवनात नव े
प्रश्न येत आहेत. घट्फोटाच्या वाढत्या प्रमाणाने कुटुांबात मुलाांच्या सांर्ोपनाचे प्रश्न त्रनमाण होत आहेत. 
एकटी राहणारी स्त्री मुलाांचे सांर्ोपन नीट करू शकत नाही का? त्रतला मुलाच्या हक्कासाठी न्सयायालयात 
जाव े लार्ते, महणजे आज स्त्रीचे कतृगत्व त्रतच्या आईपणावर घाव घालीत आहे का? एका न्सयायालयीन 
घटनेच्या सांदचात या त्रवषयावर रत्रववार सकाळने प्रत्रतत्रक्रया मार्वफया यावरून पत्ररल््थतीनुरूप बदल 
करीत असताना सामात्रजक बाांत्रधलकीचे चानही सांपादकाांनी राखफयाचे त्रदसून येते. 

 
आज ‘सकाळ’च्या पुणे आवृत्तीसह एकूण नऊ आवृत्या प्रत्रसद्ध होतात. १ जानेवारी १९३२ रोजी 

चारपानी ‘सकाळ’च्या अांकाच्या रूपाने जे बीज रोवले रे्ले त्याचे आज वृत्तपि समूहाच्या रूपाने मोठ्या 
वृसात पत्ररवतगन झालेले त्रदसते. ‘सकाळ’चा हा आजचा सेि त्रव्तार आहे. 

 
‘सकाळ’ची नर्वीन प्रकाशने :  
 

सन २००० पासून एका पाठोपाठ एक अशी ‘सकाळ’ची नवीन प्रकाशने होण्यास सुसवात झाली. 
त्रवत्रवध आवृतींच्या रूपाने सकाळचा चौर्ोत्रलक त्रव्तार झाला. तसाच या प्रकाशनाांच्या रूपाने सकाळचा 
आशयाच्या दृष्टीने सेि त्रव्तार झाला असे महणता येईल. साप्तात्रहक सकाळ, अथगमांथन – ही सकाळची 
प्रकाशने पूवी प्रमाणे प्रत्रसद्ध होत आहेतच. फक्त साप्तात्रहक ‘अथगमांथन’च्या ऐवजी पात्रसक अथगमांथन १ जून 
२००२ पासून प्रत्रसद्ध होऊ लार्ले. त्यानांतर मधुरा (५ जानेवारी २००२) , बालत्रमि (१ माचग २००२) तर 
फॅत्रमलीर्ॉक्टर (२३ ऑक्टोबर २००३) या साप्तात्रहक पुल््तका प्रत्रसद्ध होऊ लार्फया ‘सकाळ’च्या 
दैत्रनकाबरोबर त्याांचे त्रवतरण होऊ लार्ले. सवात महत्त्वाचे महणजे ई. सकाळच्या रूपाने ‘सकाळ’ने 
इांटरनेटच्या सेिात प्रवशे केला. या नवीन प्रकाशनाांनी सकाळ वृत्तपि समूह र्जबजून रे्ला. 

 
१) ई सकाळ : (जानेर्वारी २०००)  
 

‘ई सकाळ’ही सकाळची इांटरनेट आवृत्ती आहे. १ जानेवारी २००० या ‘सकाळ’च्या वधापन 
त्रदनाच्या त्रदवशीच इांटरनेट आवृत्ती सुरू करण्याचा प्रयत्न होता. परांतु काही ताांत्रिक कारणाांमुळे २६ 
जानेवारी २००० रोजी सकाळ इांटरनेट आवृत्ती सुरू करण्यात आली. महाराष्रातला मराठी माणसू 
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त्रशसणाच्या, नोकरीच्या कारणाांनी चारताच्या कानाकोपऱ्यात रे्ला तसेच देशाच्या सीमा ओलाांरू्न जर्ाच्या 
काना कोपऱ्यात पोचला. ्थलाांतर झाले की मराठी माणसाचे पत्रहले नाते तुटते ते मराठी चाषेशी, मराठी 
वाचायला, बोलायला त्याला त्रमळत नाही. आपफया मातृचाषेतील वृत्तपि वाचणे हा मानत्रसक आनांद 
असतो. चावनाांचे पोषण त्यातून होते. मायदेशातील केवळ बातमयाच नाहीत तर जीवनाची ्पांदने त्यातून 
समजतात. महणून जर्ाच्या कानाकोपऱ्यातील चारतीयाांपयगन्सत पोचणे हा ई सकाळच्या त्रनर्ममती मार्ील हेतू 
होता.मराठी माणसाचे ‘सकाळ’ शी त्रवत्रशष्ट नाते आहे. ते नाते चारताबाहेरही जोर्ण्याचा हा प्रयत्न आहे. 

 
इांटरनेटवर वृत्तपि जाणे ही आजच्या इांटरनेटच्या युर्ात नवीन बाब उरलेली नाही. अनेक वृत्तपिे 

इांटरनेटवर आहेत. देशी परदेशी ती बघताही येतात. परांतु ‘सकाळ’च्या ई मेल आवृत्तीने ्वतःचे वरे्ळेपण 
त्रनत्रित त्रनमाण केले आहे. ई सकाळचे वृत्तसांपादक श्री. सुचाष इनामदार आत्रण त्याांच्या सहकाऱ्याांनी 
‘सकाळ’ व सकाळच्या सवग आवृत्त्याांचा कसून अभ्यास केला. ‘सकाळ’चा जा्तीत जा्त मजकूर कसा 
देता येईल, कोणत्या अत्रधक उपलब्धी देता येतील, चारताबाहेरील वाचकाांचा सहचार् कसा वाढत्रवता 
येईल याचा बारकाईने अभ्यास करून ई सकाळची आखणी केली. ‘सकाळ’चे पत्रहले पान, अग्रलेख, 
पुरवण्या बालत्रमि, मधुरासह ई सकाळमध्ये देण्यात येतात. सवग आवृत्त्या उपलब्ध केफया आहेत. नार्पूर, 
जळर्ाव, सातारा, या आवृत्याही लवकरच देण्यात येणार आहेत. आपफयाला हवी ती पुरवणी उघरू्न 
बघता येण्याची सोय पत्रहफया पानावर केली आहे. पत्रहफया पानावर करे्ला त्रवषयाांची सूची त्रदली जाते. 
त्यातून हवा तो त्रवषय त्रनवरू्न वाचता येतो. केवळ रोजचाच अांक वाचायला त्रमळतो असे नाही तर मार्ील 
मत्रहन्सयाचे मुख्य अांक १ मत्रहना जतन केले जातात. कॅलेर्र त्रदलेले असते. त्यावरचा आवश्यक तो त्रदवस 
त्रनवर्ला की मारे् जाऊन जुना अांक वाचता येतो. 
 

केवळ रोजचे दैत्रनक इांटरनेटवर देण्यात ई सकाळने समाधान मानले नाही. ्वतःची काही खास 
सदरे, त्रवशषेाांक तयार केले. पैलतीर, र्प्पार्ोष्टी, ईमेल लग्नर्ाठ, फोटोर्लॅरी सांदचग मात्रहती ही खास 
सोय केली आहे. पलैतीर मधून वाचक आपफया प्रत्रतत्रक्रया नोंदवतात, अनुचव साांर्तात, लेखन करतात. 
आपापफया प्राांतात कोणते सण साजरे झाले. त्रदवाळी साजरी कशी केली. यातून त्याांचे मन मोकळे केले 
जाते. र्प्पार्ोष्टी मधून पर्पर सांवाद वाढतो. प्रश्नाांवर शब्दशः प्रत्रतत्रक्रया नोंदवता येतात. दैत्रनकातील 
प्रश्नाांना मराठीतून उत्तर देता येते.पिव्यवहार करता येतो. लग्न र्ाठीतून वधूवराांची फोटोसहीत मात्रहती 
त्रदली जाते. या बाबतीतले सांचाव्य धोके त्रवचारात घेऊन ‘लग्नर्ाठ’च्या सचासदाव्यक्तत्ररक्त अन्सय 
व्यक्तीला त्याचा लाच घेता येत नाही. 

 
दर तासाला ताजी बातमी ई सकाळकरे् पाठवली जाते. दैत्रनकात बातमी दुसऱ्या त्रदवशी वाचता 

येते. परांतु इांटरनेटवर ती बातमी ताबर्तोब उपलब्ध करून त्रदली जाते. ११ सप्टेंबर २००१ ची अमेत्ररकेच्या 
वफर्रेर् सेंटरवरील अत्रतरेकी हफफयाची बातमी लरे्च इांटरनेटवर त्रदलेली होती. नवीन उपलब्ध पु्तके, 
त्रचतळयाांची त्रमठाई अशा जात्रहराती त्रदफया जातात. (त्रचतळयाांची त्रमठाई इांटरनेटवरून बुक करून चारतात 
आई वत्रर्लाांना सहज पाठवता येते.) ई सकाळच्या पत्रहफया वधापनत्रदनी, वधापनत्रदनापासून पुढले बारा 
त्रदवस अनेक मोठ्या व्यक्तींच्या मुलाखती सादर करण्यात आफया. असणा ढेरे, चीमसेन जोशी, वसांतराव 
र्ोवारीकर, मांरे्श तेंरु्लकर याांच्या मुलाखती वाचकाांना वाचायला त्रमळाफया.दर त्रदवशी घर्णाऱ्या 
महत्त्वाच्या घटना ‘आज आत्ता व ताबर्तोब’ वाचकाांना उपलब्ध करून त्रदफया जातात. फोटो र्लॅरीतून 
र्णपतीच्या प्रत्रतष्ापनेपासून त्रवसजगनापयगन्सत सवग फोटोतून र्णपती उत्सव बघता येतो. त्यामुळेच ई 
सकाळला पत्रहफया त्रदवसापासूनच अपेसेपेसा जा्त प्रत्रतसाद त्रमळू लार्ला. पत्रहफया त्रदवशी पत्रहफया 



अनुक्रमणिका 
 

 

तासात ५००० लोकाांनी ई सकाळ वाचला. त्रनवर्णुकीचे त्रनकाल, अथगसांकफप सतत देत रात्रहफयाने ई 
सकाळच्या वाचकवर्ात त्रदवसेंत्रदवस झपाट्याने वाढ होत आहे.रोज १,३०,००० वाचक ‘पेज व्ह्य’ू करतात 
तर ३००० ‘युत्रनक ल्व्हत्रजटसग’ आहेत. चारतात तसे ‘लोकल त्ररर्सग’ आहेतच परांतु अमेत्ररका, जपान, 
इांग्लांर्, त्रफजीबेटे, इत्यादी त्रठकाणी ई सकाळ पोचला आहे. एकूण वाचकाांपैकी ६०% वाचक फक्त 
अमेत्ररकेतील आहेत. वाचकाांच्या प्रत्रतत्रक्रया, पिव्यवहार याांचा ओघ ई मेलिारे तर असतोच, परांतु 
मराठीतून सत्रव्तर पिे त्रलहून अनेकाांनी प्रत्रतत्रक्रया कळत्रवफया आहेत. पैलतीर सदर, आठवणीतील 
त्रदवाळी- कायगक्रमाांचे वृताांत, फोटो, लेख याांतून वहात असते. त्यातून अनुचवाांचे आदानप्रदान होते. 
वाचकाांच्या प्रत्रतत्रक्रयाांचे दोन नमुने प्रात्रतत्रनत्रधक रूपात बघता येतील. अपणा पानसे याांनी कत्रवतेतून 
आपफया चावना व्यक्त केफया आहेत. 
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मैत्री 
आले जेव्हा U.S.A. मध्ये मी 
E sakalच होता सोबती 
पुण्यात होते रोजचे पेपर चाळणे  
इथे सवयीमुळे net चाळणे. 
एकदा असाच e sakal चाळताना 
पैलतीरी सुत्रप्रया चेटली. 
mail वर मेल e mail झाले. 
अपणा-सुत्रप्रयाची र््ी झाली. 
रोजच एकमेकींच्या mail ची 
कळत नकळत देवाण घेवाण झाली. 
 

-- (अपणा पानसे New Jersey U.S.A.) 
 

११ नोव्हेंबर २००४ रोजी अत्रवनाश कार्रे् याांनी पाठवलेली मेल फार बोलकी आहे. 
 
Dear Webmaster, Reading E sakal before starting work in my office keeps me in touch 

with the motherland and with maiboli the remaining hectic day becomes easier to manage. 
When visiting Mumbai and pune in future, would like to visit your office and give thanks to all 
the people who are doing this good work. Jai Bharat jai Maharashtra. 

 
---Avinash Kagade 

 

जर्चरच्या मराठी माणसाांना जोर्ण्याचे कामच ई सकाळच्या माध्यमातून ‘सकाळ’ने केले आहे. 
 

२) युर्वा सकाळ : (ऑक्टोबर २०००)  
 

२ ऑक्टोबर २००० पासून ‘सकाळ’च्या वृत्तसमूहात ‘युवा सकाळ’ या नवीन दैत्रनकाची चर पर्ली. 
तसण त्रपढीशी सांवाद साधण्यासाठी, तसणाांचे मनोरांजन करीत त्याांना नवीन तांिज्ञानाचा, नवीन 
ज्ञानशास्त्राांचा पत्ररचय करून देण्यासाठी ‘युवा सकाळ’ या दैत्रनकाची त्रनर्ममती करण्यात आली. ३ ऑक्टोबर 
रोजी ‘युवा सकाळ’च्या पत्रहफया अांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. रत्रववार वर्ळता सोमवार ते शत्रनवार 
‘युवा सकाळ’ प्रत्रसद्ध होऊ लार्ला. ‘सकाळ’च्या सरव्यव्थापक त्रवजया पाटील याांनी सांपादनाची 
जबाबदारी ्वीकारली. प्रशाांत दीत्रसत कायगकारी सांपादक महणून काम बघू लार्ले. 

 
सौ. त्रवजया पाटील याांनी १९८७मध्ये ‘कोफहापूर सकाळ’मध्ये कामाला सुसवात केली. 

उपसांपादक, जात्रहरात मनेॅजर, अशा सवग जबाबदाऱ्या साांचाळत १९९३ मध्ये सौ. पाटील कोफहापूरच्या 
व्यव्थापक महणून काम बघू लार्फया. ६ एत्रप्रल १९९८ पासून सौ. त्रवजया पाटील ‘सकाळ’ वृत्तपि 
समूहाच्या सरव्यव्थापक बनफया. सप्टेंबर २००१ पासून ‘र्ोमांतक’च्या सांचालक बनफया. ‘युवा सकाळ’च्या 
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सांपादक महणून सौ.पाटील सांपादनाच्या सेिात उतरफया. १ जानेवारी २००५ पासून त्रवजया पाटील 
‘सकाळ’च्या सांचालक बनफया. 

 
केवळ युवकाांची र्रज ओळखून केवळ तसण त्रपढीसाठी प्रत्रसद्ध होणारा ‘युवा सकाळ’ आत्रशयातले 

एकमेव दैत्रनक ठरले. त्रवत्रवध त्रवषयाांवरील उद्बोधक मात्रहती, आहार, व्यायाम, फॅशन त्रर्झायसनर्, 
वरे्वरे्ळया सेिातील कतृगत्ववान त्रस्त्रया, कॉलेजमधील त्रवत्रवध उपक्रम, सात्रहत्य, कला अशा त्रवत्रवध 
त्रवषयाांना ‘युवा सकाळ’ने सामावनू घेतले. ‘युवा सकाळ’ने आपफया बरोबर अनेक नवीन र्ोष्टी आणफया. 
युवा सकाळ हे २७ इांची आकारात प्रत्रसद्ध होणारे पत्रहले दैत्रनक ठरले. पृष्ाांचा ले आऊट, माांर्णी, 
छायात्रचिे याांचे अनेक प्रयोर् ‘युवा सकाळ’ने केले. त्या प्रयोर्ाांचे अनुकरण पुढे होऊ लार्ले. 

 
अफपावधीत ‘युवा सकाळ’ला मोठा प्रत्रतसाद त्रमळू लार्ला सव्वा लाखाच्या वर खप रे्ला. रोजच्या 

सकाळ बरोबर युवाचा अांक त्रमळावा अशी मार्णी होऊ लार्ली. परांतु दोन्सही एकदम अांक घेणे वाचकाांना 
सोयीचे होणार नाही महणून ३१ त्रर्सेंबर २००३ पासून ्वतांि प्रकाशन आवरते घेऊन आठवड्यातून दोन 
त्रदवस दैत्रनकाबरोबर ‘युवा सकाळ’ पुरवणीच्या रूपाने देण्यात येऊ लार्ले. 

 
३) मधुरा : जानेर्वारी २०००  
 

‘मधुरा’ ही ‘सकाळ’ची दैत्रनकाबरोबर प्रत्रसद्ध होणारी साप्तात्रहक पलु््तका आहे. दर शत्रनवारी मुख्य 
अांकाबरोबर ‘मधुरा’चे त्रवतरण होते. 

 
त्रस्त्रयाांना आपलेसे वाटतील आत्रण उपयोर्ी पर्तील अशा त्रवषयाांचा अांतचाव ‘सकाळ’मध्ये असावा, 

या त्रवचाराने प्रथम ‘सकाळ’ने दैत्रनकामध्ये ‘मिैीण’ हे सदर सुरू केले. ‘मिैीण’ सदराला त्रस्त्रयाांकरू्न मोठा 
प्रत्रतसाद लवकरच त्रमळू लार्ला. त्रस्त्रयाांकरू्न येणारा मजकूर आत्रण उपलब्ध जार्ा याांचा मेळ घालता 
येईना तेव्हा केवळ त्रस्त्रयाांसाठी ्वतांि पलु््तका प्रत्रसद्ध करण्याचा त्रवचार पुढे आला. 

 
‘मधुरा’चे साधेसुधे घररु्ती रूप, त्रवषयाांचा आवाका बघून ‘मधुरा’ त्रवषयी लोकाांच्या मनात अनेक 

शांका त्रनमाण झाफया. परांतु ‘मधुरा’च्या त्रनर्ममती त्रवषयी वरे्ळयाच कफपना सांपादक व व्यव्थापनाच्या मनात 
होत्या. त्यातून मधुराने त्रवत्रशष्ट रूप घेतले. ‘मधुरा’ला शहरी त्रशत्रसत स्त्रीचा वाचकवर्ग अपेत्रसत नव्हता. 
आपफया देशात अजूनही एक त्रवत्रशष्ट असा त्रनमशहरी सकवा त्रनमग्रामीण स्त्री जीवनाचा ्तर अल््तत्वात 
आहे. या ्तरावर अजूनही पारांपात्ररक जीवन, सांकेत आहेत. या ्तरावरील त्रस्त्रया त्रशसण घेतलेफया 
आहेत, परांतु त्रवचाराांनी पूणग जुन्सया नाहीत व पूणग नवीनही नाहीत. पूणग नवीन जीवन, प्रर्त त्रवचार त्याांच्या 
पयगन्सत पोचलेले नाहीत. शहरी त्रस्त्रयाांना सवग सेिात चरपूर वाव आहे. त्याांच्या त्रवचाराांना, चावनाांना व्यक्त 
होण्यास इतरि चरपूर वाव आहे.परांतु त्रनमग्रामीण त्रस्त्रयाांना त्याांचे मन, अनुचव व्यक्त करण्यास वावच 
नाही. त्याांनाही उद्बोधनाची र्रज आहे, त्याांना एक व्यासपीठ उपलब्ध व्हाव,े या त्रवचाराांनी ‘मधुरा’चे 
प्रकाशन प्रथम ‘कोफहापूर’मध्ये २ जून २००१ रोजी सुरू करण्यात आले. ‘कोफहापूर सकाळ’चे सांपादक श्री. 
मफहार अरणकल्ले याांच्या बरोबर शीतल महाजन व मीना शटेे ‘मधुरा’च्या सांपादनाचे काम बघ ू
लार्फया.राांर्ोळी, ्वयांपाक, ्वयांपाकघरातील बारकाव े या पारांपात्ररक त्रवषयाांबरोबर वरे्ळया वाटेने 
जाणाऱ्या त्रस्त्रयाांच्या जीवनाचा पत्ररचय, वाचलेफया पु्तकाांवरील प्रत्रतत्रक्रया, व्यवसाय मार्गदशगन, 
बालसांर्ोपन, र्ृहसजावट, योर्ासने इ. नवीन त्रवषयाांनाही मधुराने ्पशग करून त्रस्त्रयाांचे सांवदेनसेि 



अनुक्रमणिका 
 

 

त्रवकत्रसत करण्याचा प्रयत्न पत्रहफया अांकापासून केला. एखादा त्रवषय समोर ठेवनू वाचकाांना त्रलत्रहते करणे 
ही ‘सकाळ’ची जुनी परांपरा आहे. वाचकाांच्या अनुचवाांची र्ाठ त्यातून मोकळी होते. पर्पराांना त्याचा 
फायदा होतो. ‘मधुरा’ने त्रस्त्रयाांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा त्रवषय प्रारांचीच्या अांकाांतूनच समोर ठेवला. ‘बचत’! 
त्रशसण, मोठे आजार, प्रवास, लग्न, समारांचाचे आहेर. नेहमीच्या खचात बसवणे कठीण जाते. ‘अशा वळेी 
तुमही कुठे अन कशी बचत करता?’ या त्रवषयावर अनुचव व त्रवचार मार्वले होते. ‘मधुराला’ लरे्चच 
प्रत्रतसाद त्रमळण्यास सुसवात झाली आत्रण जो वाचक वर्ग सांपादकाांनी समोर ठेवला होता त्या वाचक 
वर्ाकरू्नच उद्बोधक त्रवषयाांवरील लेखनाची मार्णी होऊ लार्ली. शात्रलनी देसाई (कोफहापूर) याांनी 
त्रलत्रहले आहे. “मधुरा चाांर्ली वाटली. परांतु मेंदी, त्रचिे याांनी पाने चरू नयेत. त्या ऐवजी सावगजत्रनक त्रनयम 
पाळण्यात्रवषयी मात्रहती द्यावी. प्रबोधन आपफयाकरू्नच होईल.” ३० जून २००१ च्या अांकातील दीपा पजुारी 
याांची प्रत्रतत्रक्रया अत्रधक बोलकी आहे, “‘सकाळ’ने नवीन सुरू केलेफया ‘मधुरा’ पुरवणीचे अांक वाचले. त्या 
मधील ‘वरे्ळया वाटेने’ हे सदर त्रवशषे आवर्ले. आजच्या स्त्रीचे त्रवश्व हे केवळ ्वयांपाकघर, सौंदयग यापुरते 
मयात्रदत नसून त्रवज्ञान आत्रण तांिज्ञान, राजकारण, समाजकारण, अथगकारण अशा नवनवीन सेिाांबाबत 
जाणनू घेण्यास ती तेवढीच उत्सुक असते. तेव्हा वरील त्रवषयाांशी सांबांत्रधत प्राथत्रमक मात्रहतीचा अांतचाव या 
पुरवणीत केफयास ती अत्रधक वाचनीय होईल.” 

 
‘मधुराला’ वाचकाांकरू्न प्रत्रतसाद त्रमळत रे्फयाने ‘कोफहापूर सकाळ’ बरोबर आता सवग 

आवृत्त्याांमध्ये ‘मधुरा’ची पुरवणी १ जानेवारी २००५ पासून दर बुधवारी त्रवतरीत केली जाते. मधुराने आपफया 
आशयसेिाचा त्रव्तारही खूप केला. सवग वयोर्टातील त्रस्त्रया ‘मधुरा’मध्ये लेखन करतात. जीवनातील 
बदलते नातेसांबांध, त्रवत्रवध जबाबदाऱ्या, सण, ्वतःचा शोध, आत्मपरीसण, चेटव्तूांत्रवषयी वरे्ळा त्रवचार, 
आज वरे्ळया त्रवश्वात काम करणाऱ्या त्रस्त्रया, अशा त्रवत्रवध त्रवषयाांकरे् ‘मधुरा’ वळली आहे. नोकरदार 
मत्रहलाांना येणारे प्रश्न, त्याांच्या सम्याांना वाचा फोर्ण्यासाठी त्रस्त्रयाांच्या प्रत्रतत्रक्रया मार्वफया आहेत. ‘मला 
आवर्लेलां  पु्तक’ या त्रवषयावरील लेखनाला एका मत्रहन्सयातच चरघोस प्रत्रतसाद त्रमळाला. या वषी 
‘मधुरा’ने आपला ्वतांि त्रदवाळी अांक प्रत्रसद्ध केला. ‘मधुरा’ला अपेसेप्रमाणे शहरापेसा ग्रामीण चार्ातून 
प्रत्रतसाद जा्त त्रमळत आहे. त्रवत्रशष्ट सामात्रजक ्तरावरील त्रस्त्रयाांच्या चावना, त्याांची मानत्रसकता, याांचे 
प्रत्रतसबब ‘मधुरा’तून बघायला त्रमळते. 

 
आज ‘मधुरा’चे सांपादन ऋता बावरे्कर पुण्यातून करतात. 
 

४) बालणमत्र – माचस २००२. 
 

मुलाांना वाचनासाठी काहीतरी त्रदले पात्रहजे ही ‘सकाळ’ची धर्पर् प्रारांचापासूनच आहे. ‘मुलाांचे 
पान’पूवी असायचे. मे मत्रहना आत्रण त्रदवाळी सु्ी या दोन सुट्याांमध्ये प्रत्रसद्ध होणारे ‘सुटीचे पान’ 
बालवाचकाांत लोकत्रप्रय आहेच; परांतु वय वष े३ ते ६ या वयोर्टासाठी काही तरी वाचनीय असाव;े त्रचिे, 
कोर्ी त्रचि जुळवा, त्रचि रांर्वा अशी त्याांच्या कृतीला चालना त्रमळावी, या त्रवचाराने सौ. त्रवजया पाटील 
याांनी ‘बालत्रमि’ या साप्तात्रहक पुरवणीचे प्रकाशन सुरू करण्यात पुढाकार घेतला. प्रथम ‘युवा सकाळ’ 
बरोबर ‘बालत्रमि’ दर शुक्रवारी पुरवणी पुल््तका महणून त्रवतरीत होत असे. आता दर शत्रनवारच्या ‘सकाळ’ 
बरोबर ‘बालत्रमि’ पाठवला जातो. 

 



अनुक्रमणिका 
 

 

कॉत्रमक्स प्रमाणे सत्रचि र्ोष्टी देण्यावर ‘बालत्रमि’चा चर आहे. त्रबरबलाच्या र्ोष्टी, त्रशवाजी 
महाराज, शाहू महाराज याांच्यावरील कथा आजवर त्रदफया आहेत. मुलाांनी पु्तक हातात धराव,े वाचनाची 
त्याांना र्ोर्ी लार्ावी महणनू कोर्ी सोर्वणे, तुकड्याांचे त्रचि जुळवणे, त्रठपके जोरू्न रेखात्रचि तयार 
करणे, त्रचि रांर्वणे अशा कृतीशील मजकुरावर अत्रधक चर देऊन अांक आकषगक बनवला जातो. सांपादनाचे 
काम करणारे श्री. सुहास यादव ्वतःच सत्रचि र्ोष्टींचा मजकूर अनेकदा त्रलत्रहतात. ‘सकाळ’चे अन्सय 
कमगचारीही उ्फूतगपणे लेखन करतात. त्रर्रीश सहस्रबुदे्ध, राहुल देशपाांरे्, र्ोपाळ नाांदुरकर, त्रनत्रतन 
पाटील त्रचिकार महणनू ‘बालत्रमि’चे काम करतात. 

 
५) माणसक क्रीडाणर्वश्व : जुलै २००२  
 

‘सकाळ’ आत्रण क्रीर्ात्रवश्व याांचे आत्मीयतेचे नाते प्रारांचापासून आहे. क्रीर्ात्रवश्वा त्रवषयीची 
जनमानसाची ओढ आत्रण नाजूक सांवदेना याांची नेमकी जाणीव असफयाने वाचकाांना क्रीर्ा त्रवषयक ताज्या 
सत्रव्तर बातमया देण्यात्रवषयी ‘सकाळ’ नेहमी जार्रूक असते. महत्त्वाच्या घटना, खेळारू्ांचे नेिदीपक 
यश या त्रवषयी ‘सकाळ’ने सांपादकीयामध्येही दखल घेतली आहे. त्रक्रकेटचा दौरा सुरू झाला की खास 
वातापिे ‘सकाळ’मधून प्रत्रसद्ध होतात. दैत्रनकातील शवेटचे पान क्रीर्ा त्रवषयक बातमयाांचे हा पायांर्ाही 
‘सकाळ’नेच सुरू केला. परांतु क्रीर्ात्रवश्वचेही वाढलेले सेि बारमाही होणारे त्रवत्रवध सामने, जनमानसातील 
वाढते आकषगण, छोट्या पर्द्यावर सामने बघूनही बातमी वाचण्यातील वाचकाांची उत्सुकता त्रवचाराांत घेऊन 
‘सकाळ’ने क्रीर्ात्रवषयक मात्रसक ्वतांिपणे सुरू करण्याचा त्रनणगय घेतला. २००३ मध्ये त्रवश्वकरांर्क 
त्रक्रकेट ्पधा होणार होत्या त्याचे औत्रचत्य साधून त्या आधी जवळजवळ एक वषग ‘क्रीर्ात्रवश्व’चे प्रकाशन 
सुरू करण्यात आले. 

 
जुलै २००२ मध्ये मात्रसक ‘क्रीर्ा त्रवश्वा’चा प्रथम अांक प्रत्रसद्ध झाला. सांपादक : अनांत दीत्रसत तर 

कायगकारी सांपादक श्री. प्रफहाद सावांत ही जोर्ी क्रीर्ात्रवश्वाचे काम बघू लार्ली. सध्या शत्रशकाांत चार्वत 
‘क्रीर्ा त्रवश्व’च्या सांपादनाचे काम पाहत आहेत. एखादा त्रवषय त्याच्या त्रवत्रवध बाजूांना ्पशग करीत पत्ररपूणग 
्वरूपात वाचकाांसमोर ठेवायचा ही ‘सकाळ’च्या कायगपद्धतीची खात्रसयत ‘क्रीर्ात्रवश्वनेही’ साांचाळली. 
क्रीर्ात्रवश्वाच्या त्रवत्रवध अांर्ाांना पत्रहफया अांकापासून सामावनू घेतलेले आहे. केवळ त्रक्रकेटला प्रत्रसद्धीत 
प्राधान्सय त्रदलेले नाही. देशी खेळ, तत्रिषयक ्पधा, त्रवषय महणून त्याांचे महत्त्व मानले आहे. तज्ज्ञाांच्या 
सल्ला, कतृगत्त्वाला दाद देण्याबरोबर अन्सयायाला वाचा फोर्णे ही पण जबाबदारी मानली आहे. 
क्रीर्ात्रवश्वाचा पत्रहलाच अांक क्रीर्ात्रवश्वची दृष्टी; चतू्रमका ्पष्ट करणारा त्रदसतो. 

 
‘सोनेरी सण’ सामन्सयाचा मानकरी या सदरात तज्ज्ञ, मार्गदशगक, परीसक, पांच, प्रत्रशसक याांचेही 

अनुचव महत्त्वाचे ठरतात. या वरे्ळया कतृगत्वाचीही दखल घेण्याची सुसवात केली आहे. कप्तान महणनू चांदु 
बोरे् याांनी पाले अनुचव माांर्ले आहेत. नेमबाजीसारख्या चाकोरीबाह्य सेिात पुढे येणाऱ्या अांजली 
वदेपाठकचा पत्ररचय, दुर्ममळ अनुचवामध्ये एव्हरे्ट पादाक्राांत करणारा सुरेंद्र चव्हाण याांचा अनुचव आशय 
त्रव्तार व्यक्त करतात. तर दुखापती, त्रफटनेस, खेळाांरू्चा महत्त्वाचा प्रश्न, त्यातून त्रनमाण होणाऱ्या 
सम्या याांचा वधेही घेतला आहे. 

 
क्रीर्ात्रवषयक पत्ररपूणग मात्रसक होण्याचा ‘क्रीर्ा त्रवश्व’चा प्रयत्न त्रनत्रित जाणवतो. 

 



अनुक्रमणिका 
 

 

६) फॅणमली डॉक्टर : ऑक्टोबर २००३  
 

अफपावधीमध्ये अत्रतशय लोकत्रप्रय झालेली ‘सकाळ’ची साप्तात्रहक पुरवणी पलु््तका महणजे 
‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ होय. दैनांत्रदन र्त्रतमान जीवन, प्रदूषण, ताणतणाव यामुळे आजचे जीवन त्रदवसेंत्रदवस 
व्य्त होत आहे. प्रकृती ्वा्थ व मानत्रसक आरोग्य यात्रवषयी अनेक प्रश्न त्रनमाण होत आहेत. वाचकाांना 
आरोग्य त्रवषयक मार्गदशगन करेल असा मजकूर ‘सकाळ’ मधून द्यावा अशी इच्छा ‘सकाळ’चे सांचालक 
मांर्ळ सद्य श्री. अत्रचत्रजत पवार याांच्या मनात दीघगकाळ होती. रोजच्या दैत्रनकातून मयात्रदत मजकूर 
देण्यापेसा ‘आरोग्य’ या त्रवषयाला वात्रहलेफया, सत्रव्तर मार्गदशगन करणाऱ्या, सांग्राह्य अशा पुल््तकेच्या 
रूपाने काही द्याव,े असा त्रवचार यातून पुढे आला आत्रण २८ जानेवारी २००३ रोजी ‘युवा सकाळ-आरोग्य’ 
ही नमुना पुरवणी प्रत्रसद्ध झाली. आहार, केसाांची त्रनर्ा, दाताांचे आरोग्य, शारीत्ररक तांदुस्ती, 
युवाव्थेतील शारीत्ररक मानत्रसक बदल हे त्रवषय या पुरवणीत हाताळले होते. ही ‘आरोग्य’ पुल््तका 
पुरवणी ही ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ची पत्रहली पावले होती. कारण अत्रधक त्रश्तबद्ध त्रनयोजन, आवश्यकता आत्रण 
आजची र्रज याांचा त्रवचार करून फॅत्रमली र्ॉक्टरची सांकफपना अत्रधक सु्पष्ट अशी तयार करून सांग्राह्य 
होईल अशी साप्तात्रहक पुल््तका ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ तयार करण्यात आली. २३ ऑक्टोबर २००३ महणजेच 
धन्सवांतरी त्रदनाच्या त्रदवशी ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ प्रथम प्रकात्रशत झाली. श्री. अत्रचत्रजत पवार याांची कफपना 
प्रत्यसात अवतरली. 

 
‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ ही आज काहीशी कालबाह्य झालेली सांकफपना आहे.पूवी प्रत्येक कुटुांबाचा एक 

र्ॉक्टर असे. घरातील सुखदुःखाशी तो जोर्लेला असे. त्याच्यावर लोकाांचा त्रवश्वास असे. आजही 
‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ची आवश्यकता आहेच. फॅत्रमली र्ॉक्टरची जार्ा घेतली नाही, तरी त्या त्रवश्वासाने 
मार्गदशगन करील अशी पुल््तका असावी. ज्ञान आत्रण परांपरा याांचा मेळ घालेल अशी पुल््तका तयार 
करण्याचा हेतू ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’च्या त्रनर्ममती मारे् होता. 

 
सांपादक पत्रहफया अांकात त्यात्रवषयी महणतात, “सकाळची ही साप्तात्रहक पुरवणी महणजे फॅत्रमली 

र्ॉक्टरला पयाय नव्हे. सकबहुना, त्रतच्यामुळे फॅत्रमली र्ॉक्टरची आवश्यकता सवांच्या मनावर ठसू शकेल. 
या पुरवणीतून आरोग्य त्रशसण होईल आत्रण पुरेशी मात्रहती त्रमळाफयाने उपचाराांना सुसवात होण्यापूवी 
व्यक्तीचा त्याकरे् पाहण्याचा दृष्टीकोन त्रवकत्रसत होण्यास मदत होईल. शारीत्ररक, मानत्रसक आत्रण 
अध्याल्त्मक आरोग्य सांदचातील सवग उपचार पद्धतींचा ज्यात समावशे करता येऊ शकेल; अशा आयुवेदाच्या 
आठही अांर्ाांना ही पुरवणी ्पशग करेल. त्यातून प्राचीन ज्ञानाची, आधुत्रनक सांशोधन आत्रण उपलब्धीची 
साांर्र् घालण्याचे आणखी मार्ग खुले होतील.”  

 
अचूक ज्ञान आत्रण मात्रहतीची पत्ररपूणगता या दोन त्रनकषाांवर कोणत्याही वृत्तपिाची त्रवश्वासाहगता 

उची रहात असते. महणूनच ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’चे त्रनयोजन तज्ज्ञ र्ॉक्टरच्या सफयानेच केले. प्रत्रसद्ध 
आयुवेदाचायग र्ॉ.श्री. बालाजी ताांबे आत्रण जेष् र्ॉक्टर ह. त्रव. सरदेसाई फॅत्रमली र्ॉक्टरचे मुख्य मार्गदशगक 
आहेत. र्ॉ. ताांबे आयुवेद व होत्रमओपॅथी व र्ॉ. सरदेसाई ॲलोपथॅी असे त्रवचार् बघतात. अनेक तज्ज्ञ 
र्ॉक्टर लेखन करीत असले तरी प्रत्येक लेख दोन्सही मार्गदशगक सल्लार्ार र्ॉक्टसग ्वतः वाचनू मर् त्याांची 
त्रनवर् करतात. कोणतीही चकुीची मात्रहती वाचकाांपयंत पोचू नये महणून ही खबरदारी घेतली जाते. 
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प्रत्येक आजाराच्या सांदचात होणारे आधुत्रनक सांशोधन पढेु येणारे तपासणी उपाय, थेरपी याांचे नव े
तांि, यांिाचा त्यासाठी होणारा उपयोर् वाचकाांना समजावा, आरोग्य त्रवषयक जार्रूकता वाढावी, आहार, 
त्रवहार, व्यायाम या त्रवषयी मार्गदशगन व्हाव ेआत्रण त्याच वळेेला आपफया समदृ्ध वैद्यक परांपरेचा, आयुवेदाचा 
पत्ररचय व्हावा या त्रवचाराांनी ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’ची आखणी केली आहे. रक्तदाब, ह्रदयरोर्, मधुमेह, दांत 
आरोग्य, स्त्री आरोग्य, प्रसूती, बालसांर्ोपन, वदेना, त्रफट येणे, रु्र्घेदुखी अशा महत्त्वाच्या आजाराांचा 
परामशग या पलु््तकेने घेतला आहे. प्रत्येक अांकामध्ये एक महत्त्वाचा त्रवषय असतो, शांका समाधान असते. 
स्त्री आरोग्य, ह्रदयत्रवकार, मुलाांचे दात, त्रकर्णी इ. त्रवषयाांवर लेखमाला प्रत्रसद्ध झाफया आहेत. 

 
पूवी लहानसहान आजाराांवर घररु्ती उपचार होत असत. दोन त्रदवस या उपचाराांनी बरे वाटले 

नाही तर र्ॉक्टरकरे् जायचे हा सवगसाधारण त्रनयमच होता. घररु्ती व्तूांचे औषधी उपयोर्, रु्णधमग, 
लोकाांना, त्रवशषेतः त्रस्त्रयाांना, माहीत होते. आजीबाईचा बटवा, बाळरु्टी या कफपना त्यातूनच आफया होत्या. 
या उपचाराांवर त्रवश्वास होता. आज त्या पटवनू देणे आवश्यक आहे. तेव्हा त्रवत्रवध पदाथांची शास्त्रीय मात्रहती 
त्रदली पात्रहजे. या हेतूने ‘्वयांपाकघरातील दवाखाना’ व ‘घररु्ती उपचार’ ही दोन महत्त्वाची सदरे फॅत्रमली 
र्ॉक्टरमध्ये आहेत. त्यासाठी सांपादक व मार्गदशगक याांचे अत्रचनांदनच केले पात्रहजे. हळद, त्रजरे, सहर् इ. 
पदाथग, त्रवत्रवध फळे, शेंर्ा, चाज्या, काजू, बदाम, बेदाणे, सुकामेवा इ. ची मात्रहती वषगचरात त्रदली आहे. 
‘लोकाांनी त्याांना माहीत असणारी औषधे व उपाय कळवावते’ असे वाचकाांना आवाहनही केले आहे. 
दीघायुष्य आत्रण त्रनरोर्ी आरोग्य लाचलेफया लोकाांची मुलाखतही आवजूगन प्रत्रसद्ध केलेली त्रदसते. 

 
दर शुक्रवारी मुख्य अांकाबरोबर ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’चे त्रवतरण होते. समन्सवयक महणनू सांतोष शणेई 

काम बघतात. त्याांच्या बरोबर ‘सकाळ’च्या अन्सय आवृत्तीमधील व्यक्ती महणजेच अत्रचत्रजत मुळे, जयांत 
पाटोळे, राजेंद्र देसाई, बळवांत बोरसे, मनोज तुळपुळे, सतीश जोशी, ‘फॅत्रमली र्ॉक्टर’चे काम बघतात. 

 
७) प्रणतबबब :  
 

ही ‘सकाळ’ची प्रामुख्याने त्रवचार्ीय जात्रहरात पुरवणी आहे. मुख्य अांकातील जात्रहरातींचे दर 
त्रकत्येकाांना परवर्त नाहीत व जात्रहरात तर करायची असते आत्रण केवळ मयात्रदत त्रवचार्ातच प्रत्रसद्धी 
अपेत्रसत असते. कोथरूर्, औांध, ससहर्र् रोर्, कॅमप व येरवर्ा अशा तीन चार्ाांसाठी मत्रहन्सयातून दोन वळेा 
‘प्रत्रतसबब’ पुरवणी, त्या त्या त्रवचार्ाांपुरती, मुख्य अांकाबरोबर त्रवतत्ररत होते. त्या त्रवचार्ातील कायगक्रम, 
उपक्रम सकवा अन्सय मात्रहती व जात्रहराती ‘प्रत्रतसबब’ मध्ये असतात. 

 
३) ॲग्रोर्वन :  
 

कृषी त्रवषयक मात्रहतीत पत्ररपूणगता यावी महणून ‘सकाळ’ने दोन अत्रचनव प्रकाशने सुरू केली आहेत. 
१८ माचग २००५ रोजी ‘ॲग्रोवन’ या कृषी त्रवषयक सांकेत ्थळाचे उ्घाटन मा. पांतप्रधान र्ॉ. मनमोहन 
ससर् याांच्याह्ते करण्यात आले. 
 

१९ एत्रप्रल २००५ ला ‘ॲग्रोवन’ हे कृषी त्रवषयक दैत्रनक सुरू झाले दैत्रनक आत्रण वबेसाईट या 
दोन्सहीची जबाबदारी श्री. त्रनत्रशकाांत चालेराव याांनी ्वीकारली आहेत. 
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सकाळची प्रकाणशत पुस्तके :  
 

सकाळ पेपसगने काही त्रनवर्क पु्तकाांचे प्रकाशन करण्याची प्रथा ठेवली आहे. कै. र्ॉ. ना. त्रच. 
पसळेकर याांचे आत्मचत्ररि ‘त्रनरोप घेता’ र्ॉ. पसळेकराांच्या त्रनवर्क अग्रलेखाांचा सांग्रह ‘त्रनवर्क पसळेकर’ 
तसेच ‘सकाळ’च्या सुवणग महोत्सवाच्या त्रनत्रमत्ताने ‘पत्ररवतगनाचे प्रवाह’ हे ग्रांथ सकाळने प्रकात्रशत केले 
होते.र्ॉ. पसळेकर याांच्या जन्समशताब्दीच्या त्रनत्रमत्ताने ‘सकाळ पेपर र्ट’ने ‘Press of india’(on the 
threshold of 21st Century)’ हा ग्रांथ इांग्रजी व मराठीत प्रत्रसद्ध केला. 

 
ग्रांथ प्रकाशनाचा हा त्रवचार् ‘सकाळ’ वरे्ाने सुस करीत आहे. लवकरच ग्रांथ प्रकाशन त्रवचार् 

्वतांिपणे सुरू करण्याचा ‘सकाळ’चा मानस आहे. अलीकरे् ‘सकाळ’ने काही पु्तके प्रकात्रशत केली 
आहेत. 
 
१) पुष्पौषधी : र्ॉ. माधवी वैद्य, (२००२) ‘युवा सकाळ’ मधील लेखमालेवर आधात्ररत. 
२) मिैीण, वयात येणाऱ्या घराची : र्ॉ. ज्यो्ना पर्ळकर, (२००३) 
३) देव्थान त्रवशषेाांक (ऑक्टोबर २००२) , सांपा. अनांत दीत्रसत 
४) त्रबरबलाच्या चातुयगकथा : सांपादक : त्रवजया पाटील. (चार् १,२) (बालत्रमि मध्ये प्रत्रसद्ध सत्रचि 

कथाांवर आधात्ररत) 
५) महाबळेश्वर टुत्रर्ट र्ाईर् : (२००४) सांकलन : श्रीकाांत कािे 
६) कोकण टुत्रर्ट र्ाईर् : सांपादक : प्रमोद कोतकर 
७) र्ोवा टुत्रर्ट र्ाईर् : सांकलन : सांजय घुगे्रटकर 
८) जनरल नॉलेज (्पधा परीसाांसाठी उपयुक्त पु्तक) : सांकलन : त्रवठ्ठल चापकर, महेश बदापूरकर, 

अशोक दारके 
 
‘गोमंतक’ ची प्रकाशने 
 
देव्थान त्रवशषेाांक : सांपादन : सांजय घुगे्रटकर 
देव्थान त्रवशषेाांक जून २००१ : सांपादन : जयांत सांचाजी. 
 
सकाळचे नर्वीन उपक्रम :  
 

‘सकाळ’चे सां्थापक र्ॉ. पसळेकर याांनी सुरू केलेले त्रवत्रवध उपक्रम हे ‘सकाळ’ वृत्तसां्थेचे खास 
वैत्रशष्ट्य ठरले. नाट्यवाचन ्पधा, सकाळ चाजीपाला सत्रमती, कीतगन वासांत्रतक वर्ग, बालकुमार त्रचिकला 
्पधा इ. सवग उपक्रम अजूनही चालूच आहेत. ‘सकाळ’ची बालकुमार त्रचिकला ्पधा तर त्रदवसेंत्रदवस 
व्यापक ्वरूपात आयोत्रजत होत आहे. सांपूणग महाराष्रात आठ त्रवचार्ाांत पांचेचाळीस कें द्राांवर आयोत्रजत 
होणाऱ्या ्पधेत चार ते सारे् चार लाख त्रवद्याथी आज चार् घेतात. बत्रससे र्टवार तर त्रदली जातातच परांतु 
त्या बरोबर मुकबत्रधर, मत्रतमांद व अपांर् मुलाांनाही ्वतांिपणे र्टवार बत्रससे त्रदली जातात. 

 
अलीकरे् ‘सकाळ’ने अनेक नवीन उपक्रम सुस केले आहेत. 
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१) अपयशातून यशाकडे :  
 

दहावी व बारावी ही दोन्सही वष े त्रवद्याथांच्या चावी जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचीच. उत्तीणग त्रवद्याथी 
आनांदात असतो. परांतु अनुतीणग सकवा अपेसेपेसा कमी माकग  त्रमळणारे त्रवद्याथी त्रनराश होतात. पालक बेचनै 
होतात.घरात ताण त्रनमाण होतो. अनेक त्रवद्याथी मानत्रसक ताणाने आत्महत्येकरे्ही क्वत्रचत वळतात. त्याांचा 
आत्मत्रवश्वास कमी होतो. त्याांना हवा असतो मानत्रसक आधार, समुपदेशन. या दृष्टीने अयश्वी त्रवद्याथांना 
मदत करण्यासाठी ‘सकाळ’ने जून २००१ पासून ‘अपयशातून यशाकरे्’ हा नवीन उपक्रम सुस केला. 
‘सकाळ’ व व्यल्क्तमत्त्व त्रवकास प्रबोत्रधनीच्या वतीने हा उपक्रम राबवला जातो. मानसशास्त्राचे प्राध्यापक व 
इतर मार्गदशगकाांचा सहचार् असतो. घराजवळच्या कें द्रावर त्रवद्याथांना पालकाांसमवते माकग त्रल्ट घेऊन 
बोलवले जाते. प्रत्येक त्रवद्यार्थयाची केस ्वतांिपणे त्रवचारात घेतली जाते. मात्रहती, त्रवश्लेषणातून त्रनष्कषग 
काढले जातात. प्रथम पणेु शहर, सपपरी सचचवर् येथे चार त्रदवस त्रशबीर आयोत्रजत केले. आता सकाळच्या 
सवग त्रवचार्ाांमध्ये हा उपक्रम राबवला जातो. आजवर ४००० मुलाांनी या उपक्रमाचा लाच घेतला आहे. 

 
२) NIE(News Paper in Education) एक शैक्षणिक उपक्रम :  
 

‘सकाळ’चा हा अलीकर्चा लक्ष्यवधेी उपक्रम आहे. वृत्तपिाांचे शसैत्रणक सेिात योर्दान असाव.े 
वृत्तपिाांनी त्रवद्यार्थयांच्या त्रवकासाला हातचार लावावा, ही अपेसा NIE मध्ये आहे. १९३० मध्ये प्रथम 
अमेत्ररकेत ही सांकफपना राबवली रे्ली. ३० देशाांमध्ये या सांकफपनेचा त्रव्तार झाला आहे. या शसैत्रणक 
उपक्रमाला WAN (वफर्ग असोत्रशएशन ऑफ न्सयूज पेपर- पॅत्ररस) या सां्थेने पासठबा त्रदला आहे. 

 
WAN ने दत्रसण अमेत्ररकेत आयोत्रजत केलेफया पत्ररषदेला ‘सकाळ’च्या सरव्यव्थात्रपका सौ. 

त्रवजया पाटील आपफया काही सहकाऱ्याांसह रे्फया होत्या. NIE ची कायगपद्धती, मुलाांच्या मनापयगन्सत पोचून 
अनौपचात्ररक पद्धतीने मुलाांना ज्ञान देण्याची पद्धत, मुलाांच्या व्यल्क्तमत्त्व त्रवकासावर होणारा अनुकूल 
पत्ररणाम बघून त्रवजया पाटील प्रचात्रवत झाफया आत्रण त्याांनी सदर उपक्रम ‘सकाळ’च्या माध्यमातून 
राबवण्याचे ठरत्रवले. सदर उपक्रमाचा लाच आर्मथक दृष्ट्या कमकुवत घरातील मुलाांना अत्रधक होतो. 
त्याांच्या पालकाांना मुलाांच्या सुप्त रु्णाांची जाणीव नसते. असली तरी पुरेसा वळे आत्रण पैसा ते खचग करू 
शकत नाहीत.त्यामुळे अनेक रु्णवान मुले सांधी व मार्गदशगन न त्रमळाफयाने उपेत्रसत राहतात. महणनू 
महापात्रलकेच्या माध्यत्रमक शाळाांतील इयत्ता ७ वी तील त्रवद्यार्थयांची त्रनवर् पत्रहफया वषासाठी केली. NIE ची 
कायगपद्धती त्रवचारपूवगक ठरत्रवली होती. अभ्यास त्रशकवायचा नव्हता. कारण शाळेत अभ्यासच त्रशकवला 
जातो. अभ्यासपूरक, व्यल्क्तमत्त्व त्रवकासाशी सांबांत्रधत त्रवषयाांची त्रनवर् करून काही त्रवषय ठरवले. 
वृत्तपिाांची ओळख, सांचाषण कौशफय, दैनांत्रदन त्रवज्ञान, पत्ररसर, पयावरणाचा पत्ररचय, वाचन कौशफय, 
क्रीर्ापटुांचा पत्ररचय, छांदाांची जोपासना, बँकेचे व्यवहार, त्रसनेमा कसा बघावा इ. त्रवषय त्रनवर्ले. 
शत्रनवारचा एक तास फक्त घेतला. या त्रवषयाांबरोबर आज ज्या कतुगत्ववान व्यक्ती त्याांच्या समोर आहेत 
त्याांचाच त्याांना जीवन पत्ररचय करून त्रदला. उदा. राष्रपती र्ॉ. अब्दुल कलाम. 

 
हा उपक्रम राबवण्यासाठी काही युवा प्रत्रतत्रनधींची त्रनवर् केली. तज्ञ मार्गदशगकाांकरू्न प्रत्रतत्रनधींना 

प्रत्रशसण देण्याची सोय केली. र्ॉ. अत्रनल अवचट, मधुरा र्हाणूकर, प्रा. केदार टाकळकर, प्रा. कळमकर, 
ज्योती र्ोर्टे, राजीव ताांबे याांनी प्रत्रशसण त्रशत्रबरात मार्गदशगन केले. ‘बाई’, ‘सर’ ही नाव ेबदलून ‘ताई’, 
‘दादा’ ही नाव ेघेतली. युवा सकाळचे अनेक कायगकते माफक मानधनावर या उपक्रमात सहचार्ी झाले. 
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आता वषातून एकदा NIE ची सहल आयोत्रजत केली जाते. ‘१० फ’सारखा त्रसनेमा दाखवनू त्यावर 

मुलां  चचा करतात. त्रवशषे महणजे NIE च्या लेखकाांचा वषातून दोन वळेा ‘युवा सकाळ’ NIE हा त्रवशषेाांक 
प्रत्रसद्ध होतो. मुलाांना अांक चेट त्रदला जातो. लेखनातून मुलाांची मने, चावना, सांवदेना व्यक्त होतात. 
वृत्तपि, शाळा, थोर व्यक्ती, पयावरण, वृस, नदी, र्ोंर्र, सांर्णक, वृस लावा वृस जर्वा इ. त्रवषयाांवर मुले 
आत्मपे्ररणेने लेखन करतात. या उपक्रमाचे अनुकूल पत्ररणाम मुलाांच्या शसैत्रणक प्रर्तीत त्रदसून येतात. 
‘र्त्रणत’ या त्रवषयाची त्याांची चीती कमी झालेली आढळते. प्रथम केवळ १५ शाळाांमध्ये NIE चा उपक्रम 
राबवला जात होता. केवळ ३ वषांमध्ये १७६ शाळाांमध्ये ह्या उपक्रमाचा त्रव्तार झाला आहे. १२५ त्रवद्याथी 
कायगकते महणनू काम करतात. प्रथम ७ वी इयत्ता त्रनवर्ली होती आता इ. ८ वी ची जोर् त्रदली आहे. तीन 
वषात १९००० त्रवद्यार्थयांना या उपक्रमाचा लाच झाला आहे. नोव्हेंबर २००४मध्ये कायगकत्यांचे मेळावा त्रशबीर 
चरवले होते. प्रत्रशसण, पर्पर सांवाद होऊन कामात्रवषयी त्याांना नवीन दृष्टी यावी, यासाठी हा मेळावा 
घेण्यात आला. चारताचे राष्रपती र्ॉ. अब्दुल कलाम याांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. NIEच्या रूपाने 
‘सकाळ’ हे काम सामात्रजक चतू्रमकेतून करीत आहे. त्याची फळे कालाांतराने प्रत्यसात उतरलेली त्रदसतील. 

  
३) सायकल फेरी :  
 

पुणे सायकल प्रत्रतष्ान आत्रण ‘सकाळ’ पत्ररवाराने राबवलेला हा वरे्ळा उपक्रम आहे. आरोग्य 
वाढाव,े प्रदूषणाला आळा बसावा, पुणे प्रदूषणमुक्त व्हाव ेयासाठी सायकल फेरीचे आयोजन प्रथम ३१ माचग 
२००२ रोजी करण्यात आले. सातारा रोर्, पुणे त्रवद्यापीठ रोर्, ससहर्र् रोर्, कोथरूर्, लक्ष्मी रोर् अशा 
पुण्याच्या पाच चार्ाांमधे, दर मत्रहन्सयाच्या पत्रहफया रत्रववारी सायकल फेरीचे आयोजन केले जाते. दर तीन 
मत्रहन्सयाांनी महाफेरी आयोत्रजत केली जाते. न्सयू इांल्ग्लश ्कूल त्रटळक रोर् येथे सवग मार्ावरील फेऱ्या एकि 
होतात. वाटेत घोषणा त्रदफया जातात. अनेक मोठ्या व्यक्तींना त्रनमांत्रित करून त्याांच्या ह्ते सायकल 
फेरीची साांर्ता करण्यात येते. 

 
४) मधुरागंि :  
 

सकाळने २००४ मध्ये केवळ त्रस्त्रयाांसाठी सुस केलेला हा अलीकर्चा उपक्रम आहे. ‘मधुरा’ या 
साप्तात्रहक पलु््तकेच्या माफग त सकाळने त्रस्त्रयाांसाठी ्वतांि काम सुस केले. त्याचे त्रव्तात्ररत रूप महणजे 
‘मधुराांर्ण’ हा उपक्रम आहे. र्ृत्रहणी व मत्रहलाांचे मानत्रसक उद्बोधन होईल, मनोरांजन होईल, त्रवत्रवध 
त्रवषयाांवर त्याांना तज्ञाांचे मार्गदशगन होईल या त्रवचाराांनी ‘मधुराांर्ण’ या व्यासपीठाची त्रनर्ममती करण्यात 
आली. त्रवत्रवध वयोर्टातील त्रस्त्रयाांची अत्रचसची, आवर् त्रवचारात घेऊन सचासदाांसाठी तीन र्ट करण्यात 
आले. वय वष े१८ ते ३०, ३१ ते ४५ आत्रण ४६ ते ५१, त्रवद्यार्मथनी, र्ृत्रहणी, नोकरी, कत्ररयर करणाऱ्या, सवग 
्तरावरील मत्रहलाांना ‘मधुराांर्ण’ने सामावनू घेतले. सचासद वर्गणी एका वषासाठी केवळ १०० स. आहे. 
पत्रहले चार कायगक्रम सद्याांना मोफत असतात. अन्सय कायगक्रमाांना माफक शुफक असते. 

 
जून २००४ पासून सचासद नोंदणी जाहीर करून ‘मधुराांर्णने’ त्रवत्रवध कायगक्रमाांना सुसवात केली. 

‘त्रतचां आचाळ’ हा पत्रहला कायगक्रम होता. स्त्री जीवन त्रवषयक कत्रवता, आत्मचत्ररि, चत्ररिातील उतारे 
घेऊन र्ॉ. असणा ढेरे याांनी ‘त्रतचां आचाळ’ची सांत्रहता तयार केली होती.दृकश्राव्य असा हा कायगक्रम सादर 
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करण्यात आला. त्यानांतर मेंदी ्पधेचे आयोजन केले, महाचोंर्फयाचे आयोजन केले. त्रम्टर परफेक्ट हा 
वरे्ळा कायगक्रम घेतला. त्रस्त्रयाांच्या प्रर्तीत पुसषाांचा सहचार् त्रकती? सहकायग त्रकती? यावर आधात्ररत 
मान्सयवराांच्या मुलाखतीचा कायगक्रम आयोत्रजत केला होता. मत्रहलाांचा त्रवत्रवध सेिातील वाढता सहचार् व 
त्याांना त्रमळणारा प्रत्रतसाद यावर आधात्ररत पत्ररसांवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. ऋतु प्राप्ती ते ऋतु 
समाप्ती – स्त्री आरोग्याशी सांबांत्रधत तीन त्रदवसाांची कायगशाळा मधुराांर्णने २९, ३० नोव्हेंबर व १ त्रर्सेंबर ०४ 
रोजी आयोत्रजत केली. र्ॉक्टसग, समुपदेशक व आहारतज्ज्ञाांनी त्रस्त्रयाांना मार्गदशगन केले. ‘वयात येणारां 
घर’, ‘चाळीशी सचता आत्रण सचतन’ आत्रण ‘अजून यौवनात मी’ या त्रवषयाांवर तीन त्रदवस व्याख्याने आयोत्रजत 
करण्यात आली. ६ त्रर्सेंबर २००४ रोजी सांर्ीत, नृत्य, नाट्य आदींवर आधात्ररत ‘कौतुक’ हा कायगक्रम 
बालर्ांधवग येथे आयोत्रजत करण्यात आला. ७ जानेवारी २००५ रोजी ‘स्त्रीत्व ते सत्व’ या कायगक्रमात 
त्रनत्रशर्ांधा वार् याांनी एकपािी कथन करून मत्रहलाांशी मनमोकळा सांवाद साधला. पुण्यात सौ. मधुरा दाते 
‘मधुराांर्ण’च्या समन्सवयक महणून काम करतात. पुण्याबरोबर कोफहापूर, औरांर्ाबाद, नात्रशक, सोलापूर 
आत्रण नार्पूर इ. सवग त्रवचार्ाांमध्ये ‘मधुराांर्ण’च्या सचासदाांची नोंदणी केली जाते. 

 
७) णकल्ले बनर्वा कायसशाळा र्व स्पधा :  
 

अर्दी ५-१० वषापूवीपयंत मुलाांनी बनवलेले त्रकल्ले त्रदवाळीचे खास आकषगण असायचे. अनेक 
त्रठकाणी त्रकल्ले तयार केले जायचे. त्रशवाजी महाराज, मावळे, र्ौळणी इ. लहान लहान खेळणी ठेवनू त्रकल्ल े
सजवले जायचे. मोठे त्रकल्ल े बघायला, र्णपती उत्सवात र्णपती बघायला जावे, तशी मांर्ळी पुण्यात 
सहर्ायची. घरोघर मुले घराच्या र्लॅरीत सकवा वाड्यात एकि त्रकल्ला बनवायची. काळाबरोबर 
‘त्रदवाळीतील त्रकल्ले’ ही प्रथा अ्तांर्त झाली. ‘सकाळ’ने यावषीपासून ‘त्रकल्ल े बनवा’ ्पधा घेऊन जुन्सया 
प्रथेला उजाळा देण्याचा प्रयत्न केला. त्रद. ९ व १० नोव्हेंबर २००४ रोजी सांचाजी बारे्त सकाळ व महाराष्र 
हेराफर्ने सांयुक्त रीतीने ‘त्रकल्ले बनवा ‘कायगशाळा व ्पधा आयोत्रजत केली. ‘माती त्रशवाय त्रकल्ला’ हे या 
कायगशाळेचे वैत्रशष्ट्य होते. मुलाांच्या कफपनाशक्तीला वाव देण्याचा व कलेला प्रोत्साहन देण्याचा हेतू होता. 
वय वष े७ ते ९ आत्रण वष े१० ते १२ व वष े१३ ते १५ अशी तीन वयोर्टाांमध्ये ही ्पधा घेण्यात आली.  

 
८) पुिे प्रदूषि णनयंणत्रत करण्यासाठी णनधार व्यासपीठ :  
 

वाहनाांची पुण्यात सतत वाढणारी सांख्या, वाहतुकीचे प्रश्न आत्रण रु्ांतारु्ांत त्रदवसेंत्रदवस उग्र होत 
आहे. शासकीय यांिणा इथे कमी पर्ते. शासनाला मदत करण्यासाठी सकाळने नार्त्ररकाांच्या मदतीनेच 
‘त्रनधार’ हे व्यासपीठ सुस केले. शहरातील नामवांत व्यक्ती आत्रण सां्था यामध्ये सहचार्ी आहेत. 
जनजार्रणासाठी कायगशाळा आयोत्रजत केफया जातात. पेरोल पांपावर जात्रहरात फलक लावणे, वाहतूक 
त्रवषयक प्रदशगने चरत्रवणे, पोत्रलसाांना मदत करणे, इत्यादी कामे ‘त्रनधार’चे कायगकते करतात. २०० 
कायगकते या उपक्रमात सहचार्ी आहेत. दांर् र्ोळा करण्यासही त्रनधार मदत करते. त्याच बरोबर त्रनधार व 
पुणे त्रवद्यापीठ याांच्या सौजन्सयाने सकाळमध्ये २७ एत्रप्रल २००१ पासूनन ‘पुण्याचे प्रदूषण’ हवामानाच्या 
अांदाजाबरोबर पत्रहफया पानावर प्रत्रसद्ध होण्यास सुसवात झाली. धोकामुक्त पातळी, धोकादायक पातळी, 
ताजी कमाल नोंद याचे प्रमाण तसेच श्वसनासाठी मुक्त कण त्रकती याांचे प्रमाण प्रत्रसद्ध केले जाते. र्ॉ. 
शीला प्मनाचन त्रनधारचे काम बघतात. 
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या त्रवत्रवध उपक्रमाांबरोबर ‘सकाळ’ने वरे्वरे्ळया प्रदशगनाांचे आयोजन करण्यास सुसवात केली 
आहे. रु्ांतवणकू त्रवषयावरील ‘सकाळ अथगत्रवश्व’, र्ृहबाांधणी त्रवषयावरील ‘सकाळ वा्तू’, आरोग्य सांबांत्रधत 
सवग सेवा व उत्पादनाांची मात्रहती देणारे प्रदशगन ‘सकाळ आरोग्य’ इ. प्रदशगने ‘सकाळ’ने चरवली आहेत. 
२००४ पासून सकाळ वृत्तपि समूहाने ‘सकाळ शॉसपर् फेल््टव्हल’ आयोत्रजत करण्यास सुसवात केली आहे. 
३ ते ५ त्रर्सेंबर २००४ असे तीन त्रदवस ‘सकाळ सुपरशॉपी’ मेळावा आयोत्रजत केला होता. 

 
त्याच बरोबर काही सा्ं थाांनी आयोत्रजत केलेफया नावीन्सयपूणग कायगक्रमाांना जात्रहरातींच्या दरात 

सवलत देऊन प्रत्रसद्धी त्रदली जाते. प्रायोजक माध्यम महणून ‘सकाळ’ अशा कायगक्रमाांना मदत करते. 
 
‘सकाळ’च्या सा्ं थापकाांनी ‘सकाळ’ केवळ वृत्तपि न ठेवता ‘सकाळ’ वृत्तसां्था बनवली. 

सामात्रजक कतृगत्वाच्या जात्रणवतूेन ‘सकाळ’च्या जाणीवतूेन ‘सकाळ’च्या कायाला त्रवत्रवध उपक्रमाांची जोर् 
त्रदली. ‘सकाळ’ला समाजात्रचमुख बनत्रवले ही परांपरा श्री. प्रतापराव पवार, श्री. अत्रचत्रजत पवार. आता 
‘सकाळ’च्या सांचालक बनलेफया सरव्यव्थापक सौ. त्रवजया पाटील याांनी केवळ अल््तत्वात ठेवली नाही, 
तर बदलत्या र्रजाांनुसार नवनवीन उपक्रमाांची जोर् देऊन ‘सकाळ’च्या उपक्रमाांचे सेि अत्रधक व्यापक 
बनवले. सामात्रजक कायाकरे् अत्रधकात्रधक वळण्याचा सकाळचा मानस आहे व त्या दृष्टीने वाटचालही सुस 
झालेली आहे. 

 
‘सकाळ’ वृत्तपि हे पुण्याचे एक वैत्रशष्ट्य बनले. कै. नानासाहेब पसळेकर याांना आपली कमगचमूी 

‘पुणे शहर’ या त्रवषयी अत्रतशय आत्मीयता होती. पुणे महानर्रपात्रलका ्थापन झाफयानांतर पुण्याच्या 
सावगजत्रनक तसेच प्रशासकीय कामात चार् घेण्यासाठीच र्ॉ. पसळेकर याांनी ‘नार्री सांघटने’ची ्थापना 
केली होती. र्ॉ. पसळेकराांच्या मृत्यूनांतरही १९७९ पयगन्सत ‘नार्री सांघटना’ कायग करीत होती. 
 

पुण्याच्या कायात सक्रीय सहचार्ी होण्याच्या, पुढाकार घेण्याच्या ‘सकाळ’च्या चतू्रमकेला सकाळ 
पुन्सहा नव्याने सुसवात करीत आहे. सध्या ‘पणु्याचा त्रवकास’ हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शहर त्रवकासाचे 
त्रनयोजनात नार्त्ररक आत्रण अांमलबजावणी करणारे प्रशासक याांच्यामध्ये ‘दुवा’ महणून कायग करण्यास 
‘सकाळ’ पढेु आला आहे. तज्ज्ञाांकरू्न येणाऱ्या सूचना एकत्रित करून मार्ी लावण्यात सकाळ ‘सावगजत्रनक 
लेखपाला’ची चतू्रमका बजावणार आहे. त्यासाठीच ‘सकाळ’ने ९ नोव्हेंबर २००४ रोजी पढुाकार घेऊन 
महत्त्वाची सचा आयोत्रजत केली. खासदार सुरेश कलमार्ी, महापौर दीप्ती चौधरी, त्रर्त्ररश बापट, त्रनतीन 
कुरीर, र्ॉ. पु. स. पाळांदे (पुणे महानर्रपात्रलका माजी आयुक्त) अशा त्रवत्रवध सेिाांतील ज्ञानी व तज्ज्ञ 
मांर्ळींना या बैठकीस आमांत्रित केले होते. सकाळच्या वतीने ‘सकाळ’चे व्यव्थापकीय सांचालक श्री. 
प्रतापराव पवार, सांचालक श्री. अत्रचत्रजत पवार, सरव्यव्थात्रपका त्रवजया पाटील, सांपादक श्री. अनांत 
दीत्रसत, महाराष्र हेराफर्चे सांपादक श्री. प्रदु्यमन माहेश्वरी या बठैकीत सहचार्ी झाले होते. 

 
परुळेकर सकाळ चॅणरटी रस्टचे णर्वणर्वध उपक्रम :  
 

सामात्रजक कायाच्या जात्रणवतूेन र्ॉ. पसळेकराांनी ‘सकाळ पेपसग र्ट’ व ‘सकाळ चतॅ्ररटी र्ट’ या 
दोन न्सयासाांची ्थापना १९७२ मध्ये केली होती. बदलता काळ आत्रण र्ॉ.नानासाहेब पसळेकर याांचे नाव 
त्रचरांतन रहाव ेया त्रवचाराांनी दोन्सही न्सयासाच्या त्रवश्व्ताांनी जुलै १९९९मध्ये ‘र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर सकाळ 
चॅत्ररटी र्ट’ या नावाने दोन्सही न्सयासाांचे एकिीकरण करण्याचे ठरत्रवले. आत्रण एकत्रित नवीन त्रवश्व्त 
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मांर्ळ तयार करण्यात आले. सवोच्च न्सयायालयाचे माजी सरन्सयायाधीश मा. यशवांतराव चांद्रचूर् न्सयासाचे 
अध्यस आहेत. असण जसवांतलाल, त्रदलीप कर्मणक त्रवश्व्त मांर्ळाचे सद्य आहेत. ऑक्टोबर २००२मध्ये 
श्री. चांद्रशखेर जोशी व प्रत्रसद्ध कॅन्ससर तज्ज्ञ र्ॉ. अनुराधा सोवनी याांना त्रवश्व्त मांर्ळात सहचार्ी करून 
घेण्यात आले. श्री. चांद्रशखेर जोशी र्टशी १९७४ पासूनच जोर्लेले आहेत. मुख्य लेखापाल महणून ते 
र्टचे काम पूवीप्रमाणेच बघतात. ्वच्छता मोहीम हा र्ॉ. नानासाहेब पसळेकर चॅत्ररटी र्टचा 
अलीकर्चा महत्त्वाचा कायगक्रम आहे. ्वच्छता हा पुण्यातील महत्त्वाचा प्रश्न. सावगजत्रनक ्वच्छता, 
आरोग्य, यात्रवषयी अना्था कमी करण्यासाठी र्टने ९ त्रर्सेंबर १९९८ मध्ये ‘्वच्छता’ हाती घेतली. 
तुळशी बारे्तील श्रीराम मांत्रदर ्वच्छ करण्यापासून या मोत्रहमेची सुसवात झाली. सावगजत्रनक ्वच्छतेची 
प्रत्रतज्ञा घेतली. नार्त्ररकाांनी आठवड्यातून दोन तास या मोत्रहमेसाठी द्यावते असे आवाहन करण्यात आले. 
श्री. जोशी याांची या मोत्रहमेत्रवषयीची तळमळ बघून महानर्र पात्रलकेने श्री. चांद्रशखेर जोशी याांची पुणे 
महानर्र पात्रलकेचे ‘मानद सल्लार्ार – सांकफप ्वच्छता अत्रचयान’ महणनू त्रनयुक्ती केली. म.न.पा. च्या 
सहकायानेच आदशग सेिीय कायालय, आदशग प्रचार्, आदशग मुकादम अशा ्पधा घेण्यात आफया. या 
कायासाठीच १२ ऑर््ट २००२ रोजी पुणे महानर्र पात्रलकेने महापौर दीप्ती चौधरी याांच्या ह्ते श्री. 
चांद्रशखेर जोशी याांचा सत्कार केला. बाणेर रोर् येथे बाांधलेफया ्वा्थ त्रनकेतन मध्ये ‘योर्साधना’ वर्ग सुस 
करण्यात आला.र्टच्या कायाची मात्रहती वाचकाांना व्हावी, सावगजत्रनक ्वच्छता, पयावरण यात्रवषयी 
जात्रणवा त्रनमाण व्हाव्यात, या हेतूने र्टने प्रथम जून २००० मध्ये ‘सामात्रजक प्रबोधन’ नावाची मात्रसक 
पुल््तका सुस केली. १ ऑर््ट २००१ पासून ‘उत्रत्तष्त जाग्रत’ या नावाने ही पुल््तका प्रत्रसद्ध होऊ लार्ली. 
सौ. त्रवजया जोशी पुल््तकेचे सांपादन करतात. 

 
पिकात्ररतेचा त्रवकास होण्यासाठी तसेच पिकाराांना त्रश्तबद्ध प्रत्रशसण देण्यासाठी ‘पिकात्ररतेचा 

त्रवकास’ करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत असतात. एत्रप्रल २००३ ते माचग २००४ या वषात र्टने इांदापूर, 
अकलूज, नेवासा, अकोले इ. त्रठकाणी १० कायगशाळा आयोत्रजत केफया. ‘पावले पिकात्ररतेची’ सांपा. एस. 
के. कुलकणी या पु्तकाची चौथी आवृत्ती प्रत्रसद्ध केली. १९९३ पासून नानासाहेब पसळेकर प्रबोधन 
मांर्ळही त्रवत्रवध कायगक्रम आयोत्रजत करीत आहे. त्रनखळलेले तारे, उद्याचे त्रवज्ञान युर्, र्चगजीवानातील 
र्मतीजमती, स्त्री शक्तीचे त्रवत्रवध आत्रवष्कार, इ. त्रवषयाांवर कायगक्रम, व्याख्याने आयोत्रजत केली. माझी 
सांर्ीत साधना मध्ये कुसुम शेंरे्, अत्रनल अवचट याांच्या मुलाखती आयोत्रजत केफया. 

 
‘सकाळ’ वृत्तपि समूहाने शत्रनवारवाड्यामार्ील, सकाळ कायालयासमोरील र्ता नुकताच दत्तक 

घेतला. र्ता ्वच्छ सुशोत्रचत करण्यासाठी ‘सकाळ’ प्रयत्न करणार आहे.्वच्छता मोत्रहमेच्या अांतर्गत 
र्टवार सफाई, ्पधा, घोषवाक्य ्पधा, अशा त्रवत्रवध-्पधा घेण्यात आफया. 
 
सकाळ णरणलफ फंडाचे अलीकडचे उपक्रम :  
 

१९४२ साली बांर्ाल मधील दुष्काळापासून सुस झालेले त्ररत्रलफ फां र्ाचे काम अजूनही पूवीप्रमाणे 
चालू आहे. सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ाचे काम दोन चार्ात चालते.पत्रहफया टप्प्यात सांकटग्र्ताांना त्वत्ररत मदत 
केली जाते. कायम्वरूपी काम दुसऱ्या टप्प्यात केले जाते. 

 
मे १९९९ मधील कारर्ील युद्धाच्या वळेी सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ाने सवात जा्त रक्कम उची केली. ३ 

कोटी ७० हजार सपये फां र्ाकरे् जमा झाले होते. युद्धात वीरर्ती प्राप्त झालेफया जवानाांचे कुटुांबीय, अपांर्, 
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जखमी झालेले जवान याांना मदतीचा मोठा चार् देण्यात आला. अमरावती, पुणे, कोफहापूर, नात्रशक येथे 
जवानाांच्या मुलाांसाठी वसतीर्ृहे बाांधण्यात आली. युद्धाच्या काळात लष्करी सग्णालयाांना मदत करण्यात 
आली. रक्त साठवणे यांिणा, कृत्रिम पाय, इ. खरेदीसाठी तसेच अपांर् जवानाांच्या पुनवगसनासाठी मदत 
करण्यात आली. लष्करी अत्रधकाऱ्याांच्या मार्गदशगनाखालीच मदत कायग करण्यात आले. जवानाांच्या 
सांदचात कायग करणाऱ्या सहा सां्थाांना आर्मथक सहकायग करण्यात आले. 

 
२६ जानेवारी २००० रोजी रु्जराथ मध्ये झालेला चकूां प ही मोठी नैसर्मर्क आपत्ती होती. या 

सांकटाच्या वळेी त्ररत्रलफ फां र्ाने वरे्वरे्ळया ्वसपाची मदत केली. चकूां पग्र्ताांसाठी ब्लर् ्टोअरेज, 
त्रफरती ॲमबलुन्सस, अन स-कपरे् इ. मदत तातर्ीने पुरवण्यात आली. चकूां पात सारे जीवनच उ्ध्व्त होते. 
समाजाचे पनुवगसन हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. उ्ध्व्त झालेफया शाळा उभ्या करून त्रशसण पढेु सुस कराव े
लार्ते. महणूनच त्ररत्रलफ फां र्ाने रु्जराथ मध्ये चार त्रजफह्यात ७८ शाळाांचे बाांधकाम करून त्रदले. महाराष्र 
त्रशसण अहमदाबाद सां्थेला शाळा बाांधण्यासाठी मदत केली. चजू येथील त्रवरासत र्ट सा्ं थेला शाळा व 
वसत्रतर्ृह बाांधण्यास आर्मथक मदत केली. एकूण २, ८४, २४, ०६९ स. मदत करण्यात आली. रु्जराथ 
चकूां पाच्या पाठोपाठ ओत्ररसा मधील वादळ हे दुसरे मोठे नैसर्मर्क सांकट होते. जून-जुलै ९९ च्या सुमारास 
चवुनेश्वर येथे मोठे सार्री वादळ झाले.तेव्हा १२, ८३००० सपयाांची मदत करण्यात आली. कटक येथे 
शाळा उचारण्यासाठी मोठी मदत करण्यात आली. २६ त्रर्सेंबर २००४ रोजी झालेफया ‘त्सुनामी’ या सार्री 
चकूां पाने त्रनमाण केलेफया नैसर्मर्क सांकटाचा सामना करण्यासाठी ‘सकाळ’ त्ररलीफ फां र्ाने वाचकाांना 
आवाहन करून त्रनधी उचा करण्याचे कायग सुरू केले. मोठ्या प्रमाणावर त्रनधी अफपकाळात ‘सकाळ’ त्ररलीफ 
फां र्ाकरे् जमा झाला आहे. 

 
सकाळ त्ररत्रलफ फां र्ाचे अध्यस महणून श्री. प्रतापराव पवार काम बघतात. तसेच अनेक मान्सयवर 

त्ररत्रलफ फां र्ाच्या सत्रमतीवर काम करतात. सांकटकाळात कायम ्वरूपी काम करण्यावर सकाळ त्ररत्रलफ 
फां र्ाचा अत्रधक चर आहे. 
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सकाळ रृ्वत्तपत्र समूहाचे आजचे णर्वक्रीचे णचत्र  
 

 ‘स्ाळ’च्या सवव आवतृ्या व त्याांच्या ववक्रीचे अद्ययावती  आ्ड े

क्र. आरृ्वत्ती स्थापना दैणनक अकं रणर्वर्वार अंक 
१. पुणे १ जानेवारी १९३२  ३, ७०, ०००.०० ३, ७७, ०००.०० 
२. औरांर्ाबाद १ जून १९९९ १, १७, ५००.०० १, २१, ०००.०० 
३. मुांबई २८ जानेवारी १९९५  ६६, ०००.००  ७३, ०००.००  
४. कोफहापूर  १ ऑर््ट १९८०  १, ४९, ०००.००  १, ४२, ५००.००  
५. नात्रशक  १७ माचग १९८९  ७३, ०००.००  ८१, ०००.००  
६. सोलापूर  १ नोव्हेंबर २००१  ३१, ५००.००  ३३, ५००.००  
७. नार्पूर  १० माचग २००३  ७७, ५००.००  ७२, ५००.००  
८. सातारा  १ जून २००३  २७, ०००.००  २८, ०००.००  
९. जळर्ाव  ११ ऑर््ट २००४  ---- ---- 
१. र्ोमांतक  त्रवत्रलनीकरण : १ सप्टें. २०००  २२, ०००.००  २४, ५००.००  
२. र्ोमांतक टाईमस  १ सप्टेंबर २०००  ६, ५००.००  १२, ५००.००  
३. साप्तात्रहक सकाळ  २ ऑक्टोबर १९८७  ४०, ०००.००  ---- 
४. अथगमांथन पात्रसक  साप्तात्रहक : २० ऑक्टो. १९९२  

पात्रसक जून २००२  
१५०००.००  --- 

५.  क्रीर्ात्रवश्व मात्रसक  ७ जुलै २००२  ६, ०००.००  ---- 
६. महाराष्र हेराफर्  सकाळ पत्ररवारात सामील :  

२२ नोव्हें. २००२  
२५, ०००.००  २१, ५००.००  

 
 

ऑत्रर्ट ब्युरो ऑफ सक्युगलेशन (A.B.C.) या सां्थेने प्रत्रसद्ध केलेफया जानेवारी ते जून २००४ 
काळातील सरासरी त्रवक्रीच्या प्रमात्रणत नोंदी. 

 
दैणनक सकाळ आरृ्वत्त्या :  
 
१. पुणे  ३३९५६१  
२. औरांर्ाबाद  ९२८५६  
३. मुांबई  ५९३५८  
४. कोफहापूर  १२७०७५  
५. नात्रशक  ६०१७५  
६. सोलापूर  २७६५४  
७. नार्पूर  ५६३८३  
८. सातारा  २०००३१  
९. जळर्ाव  ----- 
⋆१)  र्ोमांतक  १९८७०  
⋆२)  र्ोमांतक टाईमस  ५४१९  
⋆३)  साप्तात्रहक सकाळ  ३३३५४  
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⋆४)  अथगमांथन (पात्रसक)  १२३२३  
⋆५)  क्रीर्ात्रवश्व (मात्रसक)  ५१०२  
⋆६)  महाराष्र हेराफर्  ४४३४  

 
 

(⋆ - हे आकरे् R.N.I प्रमाणे १ एत्रप्रल २००३ ते माचग २००४ या काळातील नोंदीप्रमाणे आहेत.)  
सकाळ : वृत्तपि व वृत्तपि समूहाचे, आज प्रत्रसद्ध होणाऱ्या प्रकाशनाांचे एकत्रित रूप. 

 
क्र. आरृ्वत्ती  संपादक  
१. सकाळ : पुणे  श्री. अनांत दीत्रसत  
२. सकाळ : कोफहापूर  श्री. मफहार अरण्कल्ले  
३. सकाळ : नात्रशक  श्री. उत्तम काांबळे  
४. सकाळ : मुांबई आवृत्ती  सांपादक मांर्ळ चांद्रशखेर 

कुलकणी, प्रवीण टोकेकर व 
सांजीव लाटकर  

५. सकाळ : औरांर्ाबाद  श्री. यमाजी मालकर  
६. सकाळ : सोलापूर  श्री. असण खोरे  
७. सकाळ : नार्पूर  श्री.महेश महािे, चांद्रकाांत 

वानखेरे्  
८. सकाळ : सातारा  श्री. अनांत दीत्रसत  
९. सकाळ : जळर्ाव  श्री. त्रवश्वास देवकर  
१०. ई सकाळ : पुणे  श्री. सुचाष इनामदार 

(वृत्तसांपादक)  
११. साप्तात्रहक सकाळ  श्री. सदा रु्ांबरे  
१२. पात्रसक अथगमांथन  चांद्रशखेर पटवधगन  
१३. मात्रसक क्रीर्ात्रवश्व  श्री. अनांत दीत्रसत  
१४. मधुरा (पुरवणी) ⋆  
१५. फॅत्रमली र्ॉक्टर (पुरवणी) ⋆  
१६. बालत्रमि (पुरवणी) ⋆  
१७. प्रत्रतसबब (केवळ पुणे आवृत्ती) (पुरवणी) ⋆ 

 
 

(⋆या पुरवणी पुल््तका आठवड्यातून एकदा मुख्य अांकाांबरोबर त्रवतत्ररत केफया जातात. त्याच 
बरोबर’त्रदशा’ (पुरवणी) बुधवार, प्रर्ती (पुरवणी) बधुवार, कलारांजन (पुरवणी) रु्सवार, युवा (पुरवणी) 
मांर्ळवार, शत्रनवार, सप्तरांर् (पुरवणी) रत्रववार, अथगत्रवश्व (पुरवणी) सोमवार आत्रण क्रीर्ा(पुरवणी) 
शुक्रवार या त्रवत्रवध त्रवषयाांवरील साप्तात्रहक पुरवण्या पूवीप्रमाणेच प्रत्रसद्ध होतात.)  
 

सकाळ : वृत्तपि व वृत्तपिसमूहाचे आजचे त्रचि या प्रमाणे त्रवकत्रसत व त्रव्तात्ररत आहे.१९९९ नांतर 
आज २००४ पयगन्सत सकाळचा सवांर्ीण त्रवकास झालेला त्रदसून येतो. ‘सकाळ’च्या नवीन पुरवण्या प्रकात्रशत 
होऊ लार्फया. नवीन चौर्ोत्रलक त्रव्तार झाला. ‘सकाळ’चे मध्यवती सूि, सामात्रजक बाांत्रधलकीची जाण 
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अत्रधक बळकट करण्याच्या दृष्टीने नव ेप्रयत्न घरू्न आले. सामात्रजक उपक्रमाांना अत्रधक व्यापक ्तराांवर 
नेण्याचे जोरकस प्रयत्न झाले. सकाळने ७५ व्या वषात पदापगण केले. श्री. प्रतापराव पवार पत्ररवाराकरे् 
‘सकाळ’ येऊनही पांचवीस वष ेहोत आली. श्री. अत्रचत्रजत पवाराांच्या रूपाने नवीन त्रपढी पुढे येत आहे. 

 
या काळात ‘सकाळ’चे सहसांपादक श्री. वसणराज त्रचरे् आत्रण सकाळच्या दीघगकाळच्या 

आधार्तांच, सांचालक मांर्ळाच्या ज्येष् सद्य, र्ॉ. बानूबाई कोयाजी याांचा मतृ्यू झाला. श्री. वसणराज 
त्रचरे् हे अभ्यासू राजकीय पिकार होते. त्रकलो्कराांच्या ‘तेज्वी’ या साप्तात्रहकामधील कामापासून 
वसणराज त्रचड्याांनी आपली वृत्तपिीय कारकीदग सुस केली. त्यानांतर काही काळ ‘तसणचारत’ मध्ये काम 
करून १९७६ मध्ये त्रचड्याांनी ‘सकाळ’मध्ये प्रवशे केला. बातमीदार, सहसांपादक, ब्युरो प्रमुख महणून त्याांनी 
वरे्वरे्ळया जबाबदाऱ्या साांचाळफया. वृत्तत्रवद्या व सांज्ञापनाच्या पदत्रवका अभ्यासक्रमाचे समन्सवयक महणनूही 
श्री. त्रचरे् याांनी काम केले होते. पिकात्ररतेबरोबर उत्कृष्ट त्रशसक महणनूही ते वृत्तत्रवदे्यच्या त्रवद्यार्थयांमध्ये 
लोकत्रप्रय होते. २९ एत्रप्रल २००० रोजी हृदयत्रवकाराने त्याांचे आकल््मक त्रनधन झाले. ‘सकाळ’ एका 
त्रनष्ावान आत्रण अभ्यासू पिकाराला अांतरला. 

 
र्ॉ. बानूबाई कोयाजी याांचा ‘सकाळ’शी सांबांध १९५५ पासून होता. रे्ली काही वष े त्या 

वृद्धापकाळामुळे प्रत्यस कामात सहचार्ी नसफया तरी ‘सकाळ’ बरोबर त्याांचे त्रजव्हाळयाचे नाते कायम होते. 
र्ॉ. पसळेकर याांच्या मृत्यनूांतर १९८५ पयंतच्या ‘सकाळच्या’ प्रर्तीचे श्रेय र्ॉ. बानूबाई कोयाजी याांनाच 
जाते. १९८९ मध्ये प्मचषूण, १९९१ मध्ये पुण्यचषूण १९९३ रेमन मरॅ्सेसे, इ. अनेक पुर्कार त्याांना 
लाचले होते. १५ जुलै २००४ रोजी बानूबाई कोयाजी याांचे त्रनधन झाले. 

 
आनांद आत्रण दुःख पचवतच वृत्तपिाचे कायग पुढे चालत असते. २१ व ेशतक तांिज्ञानाचे असले तरी 

समाज मन सां्कात्ररत करण्याचे वृत्तपिाचे सामर्थयग असफयाने, आधुत्रनक तांिज्ञान आत्मसात करीत, 
‘सकाळ’ वृत्तपि समूहाची त्रवकास व त्रव्ताराच्या त्रदशनेे अशीच वाटचाल होणार आहे. नवीन येणारे 
आधुत्रनक तांिज्ञान ‘सकाळ’मध्ये घेण्यात श्री. प्रतापराव पवार याांचा आग्रह असतोच. नवीन सॅप (sap) हे 
सॉफ्टवअेर सकाळने घेतले आहे. ८ ते ९ कोटी सपये खचग करून Sap चे तांिज्ञान सवग त्रवचार्ात वापरणारी 
‘सकाळ’ ही देशातली पत्रहली सां्था आहे. त्या पाठोपाठ आता ‘्माटग फ्लो’ तांिज्ञानाचा व ‘त्रसक्स त्रसग्मा’ 
व्यव्थापन प्रणालीचा वापर ‘सकाळ’ने सुस केला आहे. 

 
१ जानेवारी १९३२ रोजी चार पृष्ाांच्या ‘सकाळ’च्या रूपाने जे बीज रोवण्यात आले, त्याचा वलूे ७५ 

व्या वषात र्र्नाकरे् झेपावताना त्रदसत आहे. 
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पणरणशष्ट १  
 

चणरत्रपट 
डॉ. नारायि णभकाजी परुळेकर 
 
⬤ २० सप्टेंबर १८९७  बेळर्ाव त्रजफह्यातील ‘र्ोर्ची’ येथे जन्सम. 
⬤ १९०९  त्रशसणाच्या ओढीने पुण्याला एकटे आले. 
⬤ १९१६  नूतन मराठी त्रवद्यालयातून एस्. एस्. सी. 
⬤ १९१९  अनाथ त्रवद्याथी र्ृहामध्ये (आताचे पणेु त्रवद्याथी र्ृह)  

श्री. दादासाहेब करांदीकर याांच्या पे्ररणेने ‘त्रवद्याथी’ या ह्तत्रलत्रखत मात्रसकाचे 
सांपादन. 

⬤ १९२०  ‘तत्त्वज्ञान’ त्रवषयात मुांबई त्रवद्यापीठाची पदवी-बी. ए.(ऑनसग)  
⬤ १९२१ ते १९२३ अनाथ त्रवद्याथी र्ृहाच्या महाराष्र त्रवद्यालयात अध्यापनाचे काम  

(इांग्रजी चाषा त्रशकवत.)  
⬤ १९२३  ‘्टुर्ां्स इन्सफमेशन ब्युरो’ ची ्थापना. सावगजत्रनक कायाची सुसवात. 
⬤ १९२३  पदव्युत्तर त्रशसणासाठी तसेच पीएच्. र्ी. च्या सांशोधनासाठी अमेत्ररकेला 

रवाना. 
⬤ १९२५  ‘तत्त्वज्ञान’ त्रवषयात एम्. ए. पदवी. न्सययूॉकग  येथील कोलां त्रबया त्रवद्यापीठातून. 
⬤ १९२९  ‘तत्त्वज्ञान’ त्रवषयात पीएच्. र्ी. त्रवषय : ‘सब्जेक्ट ॲण्र् ऑब्जेक्ट इन एत्रथकल 

जजमेंट’ 
⬤ १९२९  अमेत्ररकेतून चारतात परत येताना फ्रान्सस, जमगनी, हांरे्री, चेको्लोल्व्हया, 

बफरे्त्ररया, युर्ो्लाल्व्हया, ग्रीस, तुकग ्थान, पॅले्टाईन, इत्रजप्त इ. देशाांना 
चेटी. 

⬤ १९२९  फ्रान्सस येथे पॉमेरे कुटुांबाबरोबर फ्रें च चाषा त्रशकण्याच्या त्रनत्रमत्ताने 
पत्ररचय.त्रजनल्व्हए पॉमेरे याांच्या बरोबर पत्ररचय. 

⬤ १९२९  ‘फोत्रसश त्साइटुांर्’, ‘न्सयूयॉकग  वफर्ग’ आत्रण ‘लमात’ँ ह्या वृत्तपिाांची बातमीदारी 
त्रमळाली. 

⬤ नोव्हेंबर १९२९  त्रशसण सांपवनू चारतात परत. 
⬤ २८ मे १९३०  न्सयूयॉकग  येथील साप्तात्रहक ‘न्सयू त्ररपल्ब्लक’ मध्ये महत्त्वाचे लेख प्रत्रसद्ध. 

(‘चारत- सांपावर रे्लेले राष्र’)  
⬤ मे १९३१  पुण्यात ्वतःचे दैत्रनक वृत्तपि सुरू करण्याचे त्रनत्रित केले. 
⬤ २० सप्टेंबर १९३१  त्रफलारे्ल्फफया येथील महत्त्वाचे दैत्रनक ‘पल्ब्लक लेजर’ मध्ये लेख प्रत्रसद्ध – 

‘Gandhi The Man’ 
⬤ २० ऑक्टोबर १९३१  ‘केसरी’मध्ये वृत्तपिासाठी ‘नाव सुचवा’ ही अत्रचनव जात्रहरात प्रत्रसद्ध केली.  
⬤ १ जानेवारी १९३२  ‘दैत्रनक सकाळ’चा प्रारांच. ‘सकाळ’चा पत्रहला अांक प्रत्रसद्ध झाला. 
⬤ १० जानेवारी १९३३  ‘साप्तात्रहक सकाळ’ हा रत्रववारचा वरे्ळा अांक सुरू. 
⬤ २३ जून १९३४  ‘सकाळ’साठी पत्रहले रोटरी मत्रशन खरेदी. 
⬤ १८ ऑक्टोबर १९३४  त्रजनल्व्हए पॉमेरे याांच्या बरोबर त्रववाह. त्रववाहानांतर त्रमस पॉमेरे याांचे ‘शाांता’ हे 

चारतीय नाव ठेवले. 
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⬤ २१ माचग १९३६  ‘्वराज्य’ दैत्रनक मुांबई येथे सुरू. बॉमब ेपेपसगच्या वतीने प्रत्रसद्ध होणारे हे दैत्रनक 
पुढे पुण्याहून ‘साप्तात्रहक ्वराज्य’ महणून प्रत्रसद्ध होऊ लार्ले. 

⬤ १९४१  ‘सकाळ’चे कायालय बधुवार पेठेत ्वतःच्या जारे्त. 
⬤ १९४३  त्रवजापूर दुष्काळाला मदत करण्यासाठी ‘त्रवजापूर दुष्काळ सत्रमती’ची ्थापना. 
⬤ १९४४  बांर्ालच्या दुष्काळग्र्ताांना मदत करण्यासाठी पुढाकार. 
⬤ १९४६  ‘सकाळ चाजीपाला सत्रमती’ची ्थापना. 
⬤ १९४६  ‘सकाळ’साठी मत्रशन खरेदी करण्यास अमेत्ररकेला रवाना. 
⬤ १९५०  चारताच्या परराष्र खात्यासाठी मध्यपूवेकर्ील देशाांचा प्रवास. 
⬤ १९५२  ‘नार्री सांघटने’ची ्थापना. 
⬤ १९५२  पे्रस र्ट ऑफ इांत्रर्या व रॉयटर याांच्या दरमयान करार करण्यासाठी फ्रान्सस व 

इांग्लांर् येथे आमांत्रित. 
⬤ १९५२  ‘सकाळ’ नाट्यवाचन ्पधा सुरू. 
⬤ १९५३  पी. टी. आय. चा र्ैरव्यवहार आत्रण व्यव्था सुधारून देण्याची जबाबदारी 

्वीकारली. रोज एक हजाराची बचत करून एका वषात सारे्तीन लाखाांची 
बचत करून दाखत्रवली. 

⬤ १९५४  ‘सकाळ बालत्रचिकला ्पधा’ सुरू. 
⬤ १९५५  ‘सकाळ’ मात्रसक फोटो ्पधा सुरू. 
⬤ १ जानेवारी १९५७  ‘सकाळ’चा रौप्यमहोत्सव उत्साहाने साजरा. 
⬤ ३ जानेवारी १९५७  त्रजफहा सांपादकाांच्या अर्चणी त्रनवारण्यासाठी पत्ररषद. 
⬤ ५ ऑक्टोबर १९५९  चारताचे पत्रहले पांतप्रधान पां. नेहरू याांनी ‘सकाळ’ कायालयाला चेट त्रदली. 
⬤ १९६०  चारतातील त्रवद्यार्थयांना परदेशातील त्रशसणासाठी त्रशष्यवृत्ती देता यावी महणनू 

‘इांत्रर्या फौंरे्शन र्ट’ ची ्थापना. 
⬤ १९६०  त्रशकार्ो येथील ‘र्ॉस’ या छपाईचे यांि तयार करणाऱ्या कारखान्सयाला चेट 

त्रदली. ‘सकाळ’साठी छपाई यांि खरेदी. 
⬤ २५ त्रर्सेंबर १९६१  (न्सयूज पेपर प्राइज ॲण्र् पेज) या सांदचात चारत सरकारने १९५६ मध्ये कायदा 

केला होता. ही घटना वृत्तपि ्वातांत्र्यावर आघात करणारी आहे महणनू 
‘सकाळ’ने सुप्रीम कोटात त्ररट त्रपटीशन दाखल केले होते. या सांदचात सुप्रीम 
कोटाने ‘सकाळ’च्या बाजूने त्रनकाल त्रदला.  

⬤ १९६३  त्रब्रत्रटश कॉमन वफेथ तफे आमांत्रित. 
⬤ १९६६  जमगन सरकारच्या त्रनमांिणावरून जमगनीला चेट व युरोपमध्ये प्रवास.  
⬤ १९६९  अमेत्ररकेला चेट. येताना त्रजत्रनव्हा व लांर्न येथे काही काळ वा्तव्य. 
⬤ जुलै १९६९  न्सयूयॉकग  येथे मेमोत्ररयल हॉल््पटल मध्ये शस्त्रत्रक्रया.  
⬤ १९७०  मतॅ्रनला येथे पे्रस फाऊां रे्शन ऑफ एत्रशयातफे आयोत्रजत आांतरराष्रीय 

पत्ररषदेला आमांत्रित.  
⬤ १२ त्रर्सेंबर १९७०  प्रचादेवी, मुांबई येथे ‘मुांबई सकाळ’चा प्रारांच. 
⬤ नोव्हेंबर १९७१  पुणे येथे के. ई. एम. सग्णालयात पनु्सहा शस्त्रत्रक्रया. 
⬤ १ जानेवारी १९७२  र्ॉ. पसळेकर याांच्या जीवनातील ‘सकाळ’चा शवेटचा वधापन त्रदन. १ जानेवारी 

७३ ला पसळेकर ‘सकाळ’ कचेरीत येऊ शकले नाहीत. 
⬤ १९७२  महाराष्र कीतगनकार पत्ररषदेचे आयोजन. कीतगन प्रसार सचेची ्थापना. 
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⬤ ४ नोव्हेंबर १९७२  ‘त्रनरोप घेता’ या आत्मचत्ररिाच्या लेखनाला सुसवात. 
⬤ ३० त्रर्सेंबर १९७२  ‘त्रनरोप घेता’ या आत्मचत्ररिाचे लेखन पूणग केले. 
⬤ ८ जानेवारी १९७३  पुणे येथे रािी १ वाजून २ त्रमत्रनटाांनी वयाच्या ७५ व्या वषी ्वादुसपर्ाच्या 

ककग रोर्ाने त्रनधन. 
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पणरणशष्ट २  
इतर माणहती  
डॉ. परुळेकर यानंा णमळालेले सन्मान  
 
⬤ प्मचषूण      २६ जानेवारी १९६९.वृत्तपिसेिातील कायाबिल 

चारत सरकारचा ‘प्मचषूण’ सन्समान 
 

⬤ र्ी. त्रलट २ नोव्हेंबर १९७२. पणेु त्रवद्यापीठाकरू्न ‘र्ी.त्रलट’ 
ही सन्समाननीय पदवी समारांचपूवगक प्रदान. 
 

⬤ दुर्ारतन पुर्कार  १९७३. १९७२ च्या दुष्काळातील‘दत्तक बलै योजना’ 
या कायासाठी मरणोत्तर. 
 

डॉ. परुळेकर यानंी भूषणर्वलेली पदे 
⬤ ‘पे्रस र्ट ऑफ इांत्रर्या’चे दोन वळेा अध्यस. 
⬤ ‘ऑत्रर्ट ब्युरो ऑफ सक्युगलेशन’ चे अध्यस. 
⬤ ‘पे्रस कौल्न्ससल’ चे सचासद. 
⬤ ‘आय.एन्.एस्.’ चे अध्यस. 
⬤ ‘फोटोग्रात्रफक सोसायटी ऑफ महाराष्र’चे पत्रहले अध्यस. 
⬤ ‘त्रकलो्कर ऑईल इांत्रजन्सस’चे सांचालक. 
⬤ ‘पूना आर्मट्ट त्रर्फर्’चे सा्ं थापक. 
 
डॉ. परुळेकर याचें प्रणसद्ध साणहतय 
⬤ ‘त्रनरोप घेता ’हे आत्मचत्ररि र्ॉ .पसळेकराांच्या त्रनधनानांतर ९ जानेवारी १९७५ रोजी त्याांच्या त्रितीय 

्मृत्रतत्रदनी र्ॉ .पसळेकराांची मुलर्ी कु .लीला पसळेकर याांनी प्रत्रसद्ध केले  .सकाळ प्रकाशन  :
सकाळ पेपसग ;१९७५  

⬤ ‘त्रनवर्क पसळेकर ’– १  :सांपादक श्री .र् .मुणरे्कर .त्रनवर्क लेख व चाषणे याांचा सांग्रह .सकाळ 
प्रकाशन  :सकाळ पेपसग प्रा.त्रल .२० सप्टेंबर १९७४  

⬤ ‘्वावलां बनाची कथा ’– प्रदीघग लेख .१ जानेवारी १९५७ ;सकाळ रौप्य महोत्सव पुरवणी सकवा 
‘सकाळची पत्रहली २५ वषे’  

 
डॉ. परुळेकर याचंी स्मारके 
⬤ ११ फेबु्रवारी १९७४  :पुणे कॉपोरेशनच्या नानावार्ा येथील मुलींच्या शाळेला र्ॉ .पसळेकराांचे नाव 

देण्यात आले.  
⬤ ८ जानेवारी १९७६  :नानावार्ा हाय्कूलमध्ये र्ॉ .पसळेकराांचा अधगपतुळा बसवण्यात आला.  
⬤ २९ जानेवारी १९७४  :पुणे त्रवद्यापीठाने ्थापन केलेफया पयावरण अभ्यास त्रवचार्ाला ‘सकाळ पेपसग 

आत्रण चॅत्ररटी र्ट ’ने २५ लाख सपयाांची देणर्ी त्रदली .त्या त्रनत्रमत्त या त्रवचार्ाला ‘र्ॉ .नानासाहेब 
पसळेकर पयावरण चवन ’असे नाव देण्यात आले.  
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⬤ १ जानेवारी १९७७ ‘ :सकाळ ’कायालयात नानासाहेबाांचा अधगपुतळा बसवण्यात आला. 
⬤ १९८९ चारतीय त्रवद्या चवन, पुणे कें द्र या सा्ं थेला ‘सकाळ पेपर र्ट’ने पाच लाख सपयाांची देणर्ी 

त्रदली .यात्रनत्रमत्त पिकात्ररता पदव्युत्तर महात्रवद्यालयाला त्याांचे नाव देण्यात आले‘ . र्ॉ  .नानासाहेब 
पसळेकर कॉलेज ऑफ जर् नात्रलझम ॲण्र् मनेॅजमेंट.’ 

⬤ २५ त्रर्सेंबर १९७५ – मुांबई येथील प्रचादेवी मार्ाला र्ॉ .पसळेकराांचे नाव देण्यात आले.  
 
डॉ. परुळेकर याचं्या स्मरिाथस देण्यात येिाऱ्या णशष्ट्यरृ्वत्त्या  
⬤ १ जानेवारी १९७४ र्ॉ  .पसळेकर याांच्या नावाने इांत्रर्या फौंरे्शन तफे पुणे त्रवद्यापीठात  त्रशष्यवतृ्ती .

अट- बी.ए .ला सवगप्रथम येऊन राज्यशास्त्राचा अभ्यास असणे आवश्यक.  
⬤ ‘सकाळ’चे श्रीरामपूर येथील बातमीदार , ्वातांि सैत्रनक कै  .ना .अ .पेंर्से पुर्कृत ‘र्ॉ .नानासाहेब 

पसळेकर ्मृत्रतपुर्कार ’१९८७ पासून सुरू.  
⬤ १९९३ साली ‘सकाळ पेपर र्ट’च्या वतीने ‘नानासाहेब पसळेकर प्रबोधन मांर्ळा’ची ्थापना.  

 
डॉ. नानासाहेब परुळेकर जन्मशताब्दीणनणमत्त प्रणसद्ध गं्रथ  
⬤ ‘चारतीय पिकात्ररता : २१ व्या शतकाच्या उांबरठ्यावर’ सांपा : त्रवजय कुवळेकर, असण साधू, 

शरदचांद्र र्ोखले. (मराठी व इांग्रजीमध्ये प्रत्रसद्ध)  
प्रकाशक : सकाळ पेपसग चतॅ्ररटी र्ट : २७ जुलै १९९८ 

⬤ ‘पिकात्ररतेच्या त्रवश्वात’ : सांपा. एकनाथ बार्लू. प्रकाशक : श्री. रां. रायरीकर : मानद सत्रचव, 
चारतीय त्रवद्याचवन, पुणे कें द्र. फेबु्र. १९९७ 

 
‘सकाळ’ आधाणरत लघुपट  
⬤ ‘सकाळ’ एक लघुपट (मराठी व इांग्रजी) त्रदग्दशगक सुधीर मोघे.  

‘सकाळ’. (मराठी) रवींद्र मांकणी. 
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पणरणशष्ट ३  
नार्व सुचर्वा स्पधेची जाणहरात 

ता. १ जानेवारी १९३२ पासून पुणे येथे र्ॉ. नारायण त्रचकाजी पसळेकर एम्.ए.पीएच्.र्ी. याांचे 
सांपादकत्वाखाली एक मराठी दैत्रनक त्रनघावयाचे आहे. त्याचे नाव वाचकाांनीच सुचवाव ेअशी त्रवनांती आहे. 
्वदेशातील सकवा परदेशाांतील ताजी बातमी कसोशीने र्ोळा करून पुरत्रवणे हे तर आमचे प्रधान कायग 
आहेच. त्रशवाय रोजची बातमी ही सत्रणक कुतूहलापरुती नसून त्रतच्यात उद्याच्या सांसाराचे त्रचि कसे 
प्रत्रतसबत्रबत होत असते हे दाखत्रवण्याचा आमचा उिेश आहे. तात्पयग, बातमी त्रतचे धारे्दोरे व त्रतचा खोल अथग 
याांची फोर् होऊन र्ोळस माणसाला उद्याचा प्रश्न त्यातून हेरता यावा असा आमचा प्रयत्न राहील. अथात, 
हे काम वतगमानपिाच्या कचेरीत बसून त्रलत्रहणारे लेखक, त्रठकत्रठकाणचे नेमलेले बातमीदार अर्र 
पत्ररचयाचे ्नेही याांच्याने परेु पर्णारे नसून त्याला अत्रखल महाराष्रातील वाचकाांची सहकात्ररता पात्रहजे. 
वरवर त्रदसणारे पसोपपस बाजूला सारफयास अखेरपसी सवग महाराष्र हे एक अत्रवचक्त कुटुांब आहे. या 
आपलेपणाच्या चावनेने मराठी वाचकाांनी या नूतन पिाचे नाव सुचवाव ेअशी त्रवनांती आहे. 

 
अशा तऱ्हेने जी नाव ेसुचवली जातील त्यातील सवोत्कृष्ट नावाचा ्वीकार केला जाईल व ते नाव 

सुचत्रवणाऱ्यास १५० स. चे पत्रहले बसीस देण्यात येईल. नाव सुचत्रवणाऱ्याांनी नाव व धोरण याांच्याशी जुळेल 
असे ब्रीदवाक्य सुचत्रवफयास त्याचाही त्रवचार होईल. 

 
अनेकाांनी तेच नाव सुचत्रवफयास बसीस कोणाला द्याव े हे सांपादक मांर्ळ ठरवील. त्या नावाच्या 

खालोखाल जे नाव पसांत करण्यात येईल त्याला ५० स.चे बत्रसस प्रोत्साहना दाखल देण्यात येईल. 
पत्रहफया नांबरच्या बत्रससाचा त्रनकाल ता. १.१.३२ रोजी दैत्रनकाच्या पत्रहफया अांकात जाहीर होईल व नांबर 
दोनच्या बत्रससाचा त्रनकाल दुसऱ्या त्रदवशीच्या अांकात जाहीर होईल. 

 
नाव लेखनाला आत्रण उच्चाराला सुलच असाव.े उदा. केसरी, काळ, चाला, सांदेश इ. त्याच बरोबर 

त्याला साजेसे ब्रीदवाक्य महणून सां्कृत सकवा मराठी सोपे वचन सुचत्रवण्यात याव.े उिेशाला अनुरूप नाव, 
नावास अनुरूप ब्रीदवाक्य व ते साथग सुलच व सामान्सय वाचकाांना सुबोध असाव.े नाव का व कशाकत्ररता 
द्यायचे याचा खुलासा करणे झाफयास बालबोध शांचर शब्दाांपेसा अत्रधक मजकूर नसावा. पिाला द्यायचे नाव 
ब्रीदवाक्य सुचत्रवणाऱ्याचे सांपूणग नाव, व्यवसाय, पिव्यवहाराचा सांपूणग पत्ता, तारीख व सही ही सवग एका 
कार्दावर सुवाच्य बालबोध त्रलपीत एकाखाली एक त्रलहून पात्रकटात बांद करून पाठवावी. नाव े१ त्रर्सेंबर 
१९३१ चे आत यावीत. एकापेसा अत्रधक नाव ेसुचत्रवणे झाफयास ती तीनपेसा अत्रधक नसावीत. प्रत्येक नाव 
्वतांि कार्दावर त्रलहाव.े सवग एका पात्रकटात पाठत्रवफयास चालेल. बत्रससाच्या चढाओढीत लहानथोर सवग 
स्त्रीपुसषाांस चार् घेता येईल. माि या पिाची व ज्या छापखान्सयात ते छापले जाईल तेथील कामर्ार मांर्ळी 
व त्याांचे नातेवाईक याांस चार् घेता येणार नाही. 

 
पिाचा आकार केसरीची चार पृष्े व सकमत त्रकरकोळ अांकास अधा आणा राहील. पुणे, मुांबई, 

नात्रशक, कोफहापूर, नर्र, बेळर्ाव इ. प्रमुख त्रठकाणी एजांटाांमाफग त बत्रससाच्या त्रनकालाचे अांक पात्रहजे 
असफयास आर्ाऊ दीर् आण्याची त्रतत्रकटे पाठवावीत महणजे जानेवारी ता.१ व २ चे अांक पो्टाने येतील. 
आलेली नाव,े ब्रीदवाक्य अर्र सूचना याांचा उपयोर् करण्याचा हक्क सवग्वी पिाच्या चालकाांकरे् राहील. 
पत्ता : िारा – लोकसांग्रह पे्रस, पुणे २ 
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न्सयूयाकग हून चारतात परततेवळेी चारतात नवीन वृत्तपि सुरू 
करण्याचा त्रनिय पसळेकराांनी केला होता.तथात्रप, पुण्यात तेव्हा वृत्तपि 
काढणे हे त्या वृत्तपिाला जन्सममरणाच्या सीमेवर उचे करण्यासारखेच होते. 
जवळजवळ पांचाहत्तर वषांपासून ‘ज्ञानप्रकाश’ प्रकात्रशत होत असफयाने 
‘ज्ञानप्रकाश’ च्या ्पधेत दुसरे दैत्रनक त्रटकाव धरू शकणार नाही अशीसुद्धा 
पत्ररल््थती होती. जार्त्रतक मांदीचे सावट सवगि होतेच. कोणीही पुण्यात 
दैत्रनक काढले तर त्रकतपत चालेल ही शांका अनेकाांच्या मनात होती. परांतु त्या 
काळातील वृत्तपिाांतील कफपनाांपेसा त्याांच्या कफपना बऱ्याच वरे्ळया होत्या 
आत्रण काहीही करून त्या मूतग ्वरूपात आणण्याबिलचा त्याांचा त्रनधार होता. 
जीवनाच्या सवग सेिाांतील जनतेला जारे् करून वृत्तपि त्याांच्या घरात 
पोहोचवाव े आत्रण त्याचबरोबर जनतेला वृत्तपिाच्या घरात आणावे, असे 
सवांच्या सुखदुःखाला वात्रहलेले पि आपण काढाव,े हे त्याांचे ्वप्न होते. 
 

वृत्तपिाला पुण्यात सेि आहे की नाही या प्रश्नाचे उत्तर त्याांनी 
त्याांच्या पद्धतीने शोधून काढले, ते ‘होकाराथी’ आले. आपफया 
आत्मपे्ररणेनुसार पसळेकराांनी ‘सकाळ’ हे दैत्रनक सुरू करण्याचे 
ठरत्रवले.त्यासाठी योजनाबद्ध पूवगतयारी केली. आज त्याचा वृत्तपिसमहू 
झाला आहे. 
 

 


