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तावना : 
मु यतः वाता तसेच मते, जािहराती, रंजक व अ य पूरक मजकूर यांचा समावेश असलेले, ठरले या 

वेळी िनयिमतपणे छापून िवत रत केले जाणारे काशन हणजे ‘वृ प ’ होय. रोज या ता या 
घडामोड या वाता देणे, जािहराती सृत क न उ ोग व वसायाला चालना देणे, लोकमत घडवणे व 

भािवत करणे तसेच लोकमताचे नेतृ व करणे, बोधन करणे, शासन सं थेवर अंकुश ठेवणे अशा िविवध 
उ यांनी आधुिनक नागर सं कृतीत िवकिसत झाले या सं था, असे वृ प  मा यमाचे वणन केले जाते. 
थािनक, देशांतगत आिण जागितक व पा या िविवध बात या ताबडतोब पुरिवणे हा वृ प ांचा मु य 

हेतू इतर िनयतकािलकांपे ा यांचे वेगळेपण प  करणारा आह.े वाता आिण िवचार- सार ा दोन 
अंगांनी िमळून वृ प  बनते. चालू घडामोड या न दीचा तो ऐितहािसक द तऐवज असतो. तसेच 
घडले या घटनेचा यो य अ वयाथ लावून यावर भा य करणे, संपादक य दृि कोनातून मत दशन करणे हे 
ही आधुिनक वृ प ाचे मह वाचे काय मानले जाते. एकूणच वृ प ास सामा य माणसाचे िव ापीठ 
मानले जाते. मािहती, मनोरंजन, मागदशन व सेवा ही वृ प ाची चार कट काय आहेत. िवपुल, िव तृत 
व िविवधांगी व पा या बात या देणे हे वृ प ाचे आ  कत  असत.े  

जगातील ब तेक वृ प े साधारणपणे दोन मािणत आकारांत छापली जातात. पिहले हणजे 
वृ पि के या (टॅ लॉइड) आकारात सु. २८ X ३८ सेमी. कवा दुसरे बृहतप का या ( ॉडशीट) आकारात 
सु. ३८ X ५८ सेमी. वृ प ां या छपाईसाठी वृ प ी कागद ( व त दरातला) वापरला जातो.  वृ प ांत 
जाड अ रांतील मोठे ठळक मथळे, िच , ंगिच , अनेकिवध आकषक आिण रंगीिबरंगी जािहराती यांचा 
सामावेश असतो. यामुळे वृ प ाचे दशनी प वेधक व आकषक बनते. जािहरात चे माण वृ प ा या 
आकारमाना या सुमारे ३० ते ६० ट   यांपयतही असू शकते. वृ प ांची पाने भारतात व त सम देशांत 
कमीत कमी दोन पासून सोळा पृ ांपयत आढळतात. परदेशात मा  ७५ ते ८० कवा यापे ाही अिधक  



www.irjhis.com  ©2022 IRJHIS | Volume 3 Issue 9 September 2022 | ISSN 2582-8568 | Impact Factor 5.828 

IRJHIS2209011 |   International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies (IRJHIS) | 67  

असू शकतात. वृ प ांचे दैिनक, सा ािहक, पाि क, मािसक, ैमािसक व वा षक असे कार पडतात.  

जागितक वृ प ारंभ : 

जगातील मुख देशांत वृ प  सं थेची सु वात व गती कशी झाली याचा अ पसा आढावा येथे 
घे यात आला आह.े 

ेट ि टन : 

ि टनमधील पिहले इं जी दैिनक एिलझाबेथ मॅलेटने ‘द डेली कोरंट’ या नावाने ११ माच १७०२ 
रोजी कािशत केले. ते लहान आकारात असून केवळ एका बाजूने छापले जात असत व यात केवळ 
बात या िस  के या जात असत. यात कुठलाही संपादक य मजकूर छापला जात नसे. ऑ सफड गॅझेट हे 
ि सा ािहक डेली कोरंट पे ाही जुने असून ते १६ नो हबर १६६५ रोजी सु  झाल.े पुढे सहा मिह यांनी 
याचे लंडनला थलांतर झाले व लंडन गॅझेट या नावाने ते ५ फे ुवारी १६६६ पासून िस  होऊ लागले. 

पुढे ‘द िवकली युज’- िनकोल बोन व टॉमस ऑथर, ‘ यूज ऑफ द ेझट वीक’- न यानल बटर, ‘द रॅ लर’- 
डॉ. सॅ युअल जॉ सन, ‘द टॅटलर’- रचड ि टल, ‘द पे टेटर’- जोसेफ ॲिडसन यांनी वृ प े चालिवली. 
पुढे िवसा ा शतकात ‘लंडन टाई स’, ‘डेली मेल’, ‘डेली ए ेस’, ‘डेली टेिल ाफ’, ‘गा डयन’, ‘रॉयटर’ 
यांसारखी वृ प े िस ीस आली.   

अमे रका : 
  इ.स. १६३८ म ये कि ज (मॅसे युसे स) येथे पिहला छापखाना सु  झाला. बजािमन हॅ रस यांनी 

‘पि लक ऑकर सेस बोथ फॉरेन ॲ ड डोमेि टक’ हे पिहले अमे रकन वृ प  २५ िडसबर १६९० रोजी 
सु  केले. परंतु अ पावधीतच ते बंद पडले. पुढे इ.स.१७०४ म ये जॉन कॅ बेल यांनी बॉ टन येथे ‘बॉ टन 
यूजलेटर’ या नावाचे वृ प  चालिवले. वातं य ा ीनंतर अमे रकेत वृ प  चळवळीस गती ा  झाली. 

याकाळात राजक य पुढा यांनी वृ प  संपादनात मो ा माणावर ल  घातले. यातूनच पुढे इ.स. 
१७८९ म ये फेडरल प ाचे ‘द युनायटेड टे स’ तर इ.स. १७९१ म ये रपि लकन प ाने ‘द नॅशनल 
गॅझेट’ ही वृ प े सु  केली. पुढे ‘ यूयॉकसन’- एच.डी. बजािमन, ‘ यूयॉक हेरॉ ड’- जे स गॉडन बेनेट, सट 
लुईस पो ट, सट लूईस िड पॅच, ‘ यूयॉक व ड’- जोसेफ पुिल झर, ‘ यूयॉक जनल’- िव यम ह ट, ‘ डम 
जनल’-  सॅ युअल कॉ नश व  जॉन.बी. रसवम यांसार या वृ प ांनी अमे रकेतील वृ प ीय चळवळ 

विलत केली.   

ा स :  

च भािषक वृ प े ही सु वातीपासूनच यां या वा यीन दजासाठी िवशेष वाने िस  होती. 
इ.स.१६३१ म ये ‘गाझेत द ा स’ हे सा ािहक तोऑ ा त रनोदो यांनी सु  केले व या काळापासूनच 

ा समधील वृ प  सं थेचा ारंभ झाला. या वृ प ास तेरावा लुई यांचा राजा य होता. पुढे 
नेपोिलयन या काळात ‘गॅझेट नॅशनल’, ‘ओले मॉने ूर युिन हसल’ ही वृ प े सु  झाली. मॉने ूर हे 

ा स या िविधमंडळातील ब मतवादी प ाचे वृ प  होते. तर याउलट ‘म युर दी ा स’ हे 
अ पमतवा ांचे वृ प  होते. पुढे ‘ ा स सॉईर’ हे लोकि य दैिनक ठरल े. 

जमनी :  
जगातले पिहले िनयिमत व पातील वृ प  िस  कर याचा मान जमनीकडे जातो.  
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इ.स.१६०९ म ये आऊ जबग येथे ‘अिवसा रलेशन ओडर झायटंुग’ हे वृ प  कािशत झा याचे उ लेख 
सापडतात. ा समधील रा य ांतीनंतर जमन वृ प ांचे मह व व सं या वाढली. ‘वो क र िबओबा र’ 
हे िहटलर व नाझी प ाचे मुखप  बनल.े इ.स.१९७३ म ये पि  चम जमनीत ४३२ दैिनके व ६३ सा ािहके 
तर इ.स.१९७५ म ये पूव जमनीत सुमारे ४० दैिनक वृ प े चालिवली जात असत.  

रिशया : 

इ.स.१७०२ म ये मॉ को येथे ‘िवदोमो ती’ नावाचे पिहले वृ प  सु  झाले. पीटर द ेट या या 
कुमाव न वीडन बरोबर या यु ातील ता या घडामोडी लोकांना कळा ात हणून हे वृ प  सु  

कर यात आले. इ.स.१८५७ म ये लंडन येथे ‘कोलोकोल’ हे पिहले ांतीकारी रिशयन मािसक सु  झाले.  
हेच मािसक पुढे सोि हयत वृ प ांचे पूवसुरी ठरल.े पुढे लेिनन या नेतृ वाखाली ‘नोवाया िझ न’ 
(नवजीवन) हे पिहले बो शेिवक वृ प  सु  झाल.े इ.स.१९१७ या रा य ांतीनंतर ‘ ावदा’ (स य) हे 
क युिन ट प ाचे मुखप  सु  झाल.े पुढे ‘इझ हेि या’, ‘कॉ ोसोमोल’, ‘ काय ावदा’ ही वृ प े िस  
पावली. इ.स.१९८५ पयत रिशयात ८१०० वृ प े िस  होत असत. 

चीन : 

ती चौ (द पी कग गॅझेट) हे मु त व पातील पिहले वृ प  इ.स. ६१८ म ये चीन या थांग 
राजवटीत सु  झाले. हे वृ प  क ीय स े या राजप ा या व पाचे होते. इ.स.१८९५ या चीन-जपान 
यु ानंतर जहाल मत णालीची वृ प े चीनम ये मो ा माणावर ती िनघाली व ही वृ प े इ.स. 
१९११ या ांतीस उपकारक ठरली. इ.स.१९४९ या सा यवादी ांतीपूव  चीनम ये जवळपास अठराशे 
िनयतकािलके िस  होत होती. रेनिमन रबाओ (पीप स डेली) हे तेथील स ा ढ क युिन ट प ाचे 
दैिनक मुखप  आह.े याबरोबरच ‘ ांग मग रबाओ’, ‘िलबरेशन आम  डेली’, ‘िप कग डेली’, ‘िलबरेशन 

डेली’ यांसारखी मह वाची वृ प े बोधनाची काय करत.   

जपान : 

सतरा ा शतका या उ राधात जपानम ये का ठशा या सहा याने ‘योिमउरी’ नावाची लहान-

लहान वाताप े िस  केली जात असत. इ.स.१८६१ म ये ‘िश पग िल ट अँड ॲड हटायझर’ हे इं जी 

भािषक वृ प  नागासाक  येथून िस  होत असे. हेच जपानचे पिहले वृ प  हणून ओळखले जात.े 
अ पावधीतच याचे थलांतर योकोहामा येथे झाले व ‘जपान हेरा ड’ या नावाने ते िस  झाले. 

टो कयोतील ‘िनची-िनची’ व ओसाकातील ‘मैिनची’ ही वृ प े अ पावधीतच लोकि य झाली. पुढे ‘आशाई 

िश बुन’, ‘मौिनची िश बुन’, ‘योिमउरी िश बुन’, ‘िनहोन कैझेई िश बुन’ इ यादी मुख वृ प ांनी 

जपानम ये बोधनाचे काय केले. 

भारतीय वृ प ीय बोधन ारंभ : 

भारतात वासाहाितक कालखंडापूव  वृ प ाची गरज भासावी अशी ि थती न हती, कारण येथे 
सावजिनक जीवनाचा अभाव होता. भारतात वासाहाितक रा य व था दृढ झा यानंतर यां या 

भावातून भारतीय नविवचारांची िपढी िनमाण हो यास सु वात झाली. यातूनच सावजिनक जीवनास 
गती िमळाली. वासाहाितक रा य व थे या प रपाकातूनच भारतात वृ प ांचा उदय झालेला दसून 
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येतो. कारण सु वातीस जवळजवळ चाळीस वष भारतात फ  इं जी वृ प ेच सा रत होत असताना 
दसतात. भारतात वृ प  सु  कर याचा मनोदय थम िव यम बो स या डच गृह थाने केला. बो स 

हा ि टश ई ट इंिडया कंपनीचा नोकरदार होता. याने कंपनीचे नाव वाप न खाजगी ापार केला, असा 
ठपका ठेवून यास नोकरीव न काढून टाक यात आले. परंतु य पणे बो स भारतात वृ प  सु  
कर यास असमथ ठरलेला दसून येतो.  

भारतात वृ प  सु  कर याचा दुसरा परंतु यश वी य  जे स ऑग टस िहक  यांनी केला व २९ 
जानेवारी १७८० रोजी बंगालमधील कलक ा या शहरात यांनी ‘बगाल गॅझेट’ (Bengal Gazette) 

कवा ‘कलक ा जनरल ॲड हटायझर’ (Calcutta General Advertiser) या नावाने इं जी सा ािहक 

सु  केले. हे भारतातील पिहले वृ प  (आ प ) ठरते. पुढे ते ‘िहक ज गॅझेट’ (Hicky’s Gazette) हणून 

िस  पावले. याने वतःस “The late printer to the honorable company”  असे हटले आह.े 

काही िविश  येय पुढे ठेवून याने हे वृ प  सु  केले होते असे न हे तर तो या या अंगभूत खटपट चाच 
एक भाग होता. याबाबत तो िलिहतो, ‘I have no particular passion for printing of 

newspaper, I have no propensicy : I was not bred to a slavish life or hard work, Yet I 

take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom for my mind and 

soul’ 

िह क या बगाल गॅझेट नंतर नो हबर १७८० म ये पीटर रीड व बी. मेिस क या य नी ‘इंिडया 
गॅझेट’ नावाचे सा ािहक सु  केले. यानंतर फे ुवारी १७८४ म ये ‘कलक ा गॅझेट’, १७८५ म ये ‘बगॉल 
जनल’ व ‘ओ रयंटल मॅगझीन’ कवा ‘कलक ा अ युजमट’, १७८६ म ये ‘कलक ा ॉिनकल’ यांसारखी 
वृ प े अ पावधीतच सु  झाली. पुढे कलक यापाठोपाठ म ास ांतातही लवकरच वृ प ारंभ झाला. 
म ासम ये सरकारी मु क रीचड जॉ टन याने १२ ऑ टोबर १७८५ रोजी ‘म ास कु रयर’ (Madras 

Courier) नावाने वृ प  सु  केले. म ास सरकारने या वृ प ास जाहीरपणे आ य दला. सरकारी 

अिधसूचना अिधकृत हणून या प ात िस  कर याचा एक ठरावच सरकारने केला. यानंतर जानेवारी 
१७९५ म ये ‘िवकली म ास गॅझेट’ सु  झाले. 

कलक ा, म ास पाठोपाठ मंुबई ांतातही वृ प ारंभ झाला. इ.स. १६६१ साली मंुबई बेट 
इं जां या हाती आले व तेथे इं जांची स ा दृढ झाली. याच वासाहाितक प र े ातून इ.स.१७८९ म ये 
‘बॉ बे हेरॉ ड’ हे मंुबईतील पिहले वृ प  सु  झाल.े या वृ प ािवषयक िव तृत मािहती उपल ध होत 
नाही. परंतु अ पावधीतच हे वृ प  ‘बॉ बे गॅझेट’ प ात िवलीन झालेले समजते. पुढे इ.स.१७९० म ये 
‘बॉ बे कु रयर’ (Bombay Courier)  हे युक ॲश बनर यांनी सु  केले. यानंतर इ.स.१७९१ म ये 

‘बॉ बे गॅझेट’, इ.स.१८४६ म ये ‘बॉ बे टाई स’ यांसार या वृ प ां ारे कलक ा, म ास व मंुबई या 
कंपनी सरकार या अंमलाखाली वृ प ांचा उदय घडून आलेला दसून येतो. ही सव वृ प े सु वातीस 
ि टश धा जणी व पाची होती असे दसते. यात भारतीय जनतेचे अि त व दृ ीस पडत नाही. परंतु पुढे 
जाऊन या वृ प ांनी ि टश सरकार या िवरोधी मते मांडावयास सु वात केली व ि टशांनीही मग  
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इ.स.१८३५ नंतर मा  वृ प ांवर बंधने लाद यास सु वात केलेली दसून येते.  
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