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வாச ாலி வரலாறு

• வாச ாலிஎன்னும்ய ாென பிரிட்டன யெர்ந்த யேம்ஸ்

யேக்ஸ்சவல்என்பவருக்கு 1865 இல் யதான்றி து.

• யேக்ஸ்சவல்லின்கணிதயதற்றம் மின்காந்தஅனலக்பற்றி 

சகா்னக பரவ காரணோயிற்று.

• யேக்ஸ்சவல்ேற்றும்அவர் ெகவிஞ்ஞானிகளால் நிரூபபிக்க

முடி ாதமின்காந்தஅனலகனள 1887இல்சேர்ேன்விஞ்ஞானி

சென்ரிச்செர்ட்ஸ்நிரூபபித்தார்.

• மின்காந்தஅனலக் காற்றின்மூலம்ஒருஉபகரணத்திலல்இருந்து

ேற்சறாருஉபகரணத்திலற்கு வாச ாலிஅனலகளாக பரவி து. 

இனவசெர்ட்ஸின்அனலக்என்றுோறி .



• ோர்யகானிஎன்னும்இத்தாலி நாட்டுஅறிஞர்செர்ட்ஸின்

அனலக்செல்லும்பானதன கண்டுபிடிக்க ஒரு ொதன 

புரிந்தார்.

• இவர்ஒலின வினரவில்பலகியலாமீட்டர்தூரம்செல்லும்

முனறன கண்டார்.

• 1897இல்கம்பிஇல்லா தந்திலமுனறன கண்டுபிடித்தார்.

• உலகின்முதல்வாச ாலிசதாழிற்ொனலன நிறுவி ார். 

வி ாபார ரீதில ா இவ்வனகவர்த்தக ஒலிபரப்பு

சபன்சில்யவனி ாவில் 1920ஆம்ஆண்டுநவம்பர் 2 ஆம்நா்

சதாடங்கி து.    

வாச ாலி வரலாறு



• KDKA என்னும் ஒலிபரப்பின்மூலம்ேக்க்ே ாதிலபதில யதர்தல்

முடிவுகனளபகிர்ந்துசகாண்டார்க்.

• ஊடகத்திலல்வாச ாலி என்னும்கருவியகட்யபார்

சிந்தன களில்பலவனக ா ோற்றங்கனளசகாண்டுவந்தது.

• லட்ெக்கணக்கா ேக்க் நாட்டில் நடக்கும்முக்கி நிகழ்வுக்

பற்றியும், அரசி ல் தனலவர்க் பற்றியும்அறிந்துசகாண்டதுடன்

இனென யும்யகட்டுேகிழ்ந்த ர்.

• நம் நாட்டில்பம்பாய்பிரசிசடன்சிவாச ாலிகுழுேற்ற

குழுக்களுடன்யெர்ந்து 1923ஆம்ஆண்டுேூனலோதம்

ஒலிபரப்னபசதாடங்கி து.

வாச ாலி வரலாறு



• முதன்முதலில்இந்தில தனி ார் ஒலிபரப்புநிறுவ ம்இரண்டு

நினல ங்க்சதாடங்க ஒப்பந்தத்திலல்னகச ழுத்திலட்ட ர்.

• அவற்றில்ஒன்றுபம்பாயில்1927ஆம்ஆண்டுேூனல23ஆம்

யததில, ேற்சறான்றுசகால்கத்தாவில்1927ஆம்ஆண்டு ஆகஸ்ட்26 

ஆம்நா்சதாடங்கி து.

• இனடயில்ஒருதிலடீர்ோற்றம் ஏற்பட்டது. என் சவன்றால்

1930ஆம்ஆண்டுதனி ார் நிறுவ ம்மூடும்நினலக்கு

வந்துவிட்டது.

• பின் ர்அரொங்கயேஒலிபரப்பு யெனவன யேற்சகாண்டு, 

ISBS(Indian State Broadcasting Service) என்னும்இந்தில ோநில

ஒலிபரப்பு யெனவஏப்ரல்ோதம் 1930இல்சதாடங்கி து.

வாச ாலி வரலாறு



• பின் ர் யே 1932இல்எடுக்க பட்டமுடிவின்படிஅத்திலட்டம்

நிரந்தரோக நடத்தப்படும்என்பதாகும்.

• இந்த ISBS தான்ேூன் 1936 அன்யற All India Radio(AIR) எ 

ோறிவிட்டது, அதுேட்டும்இல்லாேல் 1927இல்சேட்ராஸ்

யரடிய ாகிளப்சென்ன எழும்பூரில்சதாடங்கப்பட்டது.

• AIR 1946 இல்தகவல்ேற்றும்ஒலிபரப்புதுனறக்கு

ோற்றப்பட்டது.

• இந்தில சுதந்திலரம்அனடந்த யபாது 1947 இல்சோத்தம் 6 

நினல ங்க்இருந்த . 

வாச ாலி வரலாறு



• அந்த நாளில்சோத்தம் 275000 வாச ாலிசபட்டிக்இருந்த .

• 1957ஆம்ஆண்டுஅக்யடாபர் ோதம்ஆரம்பிக்க பட்ட விவி்த பாரதி

என்னும்ஒலிபரப்பு, இத்துடன் ப்சரச்ொர் பாரதில தன் ாட்சிசபற்ற

இந்தில ஒலிபரப்பு. ப்சரச்ொர் பாரதிலவிதில 1990இன்அடிப்பனடயில்

1998ஆம்ஆண்டுசதாடங்கப்பட்டது.

• 1977இல் FM ஒலிபரப்புசென்ன யில்சதாடங்கி து. பின் ர்

80களில்விரிவுபடுத்தப்பட்டு, 90களில் தனி ார் FM வெதிலகனள

சபற்ற ர்.

வாச ாலி வரலாறு



• அரொங்கம்ஒரு சுதந்திலரோ சகா்னகன FM வாச ாலி

ஒலிபரப்புவிரிவாக்கத்திலற்சக அறிவித்தது.

• தனி ார் நிறுவ உரிேத்திலற்குஉண்டா கட்டணத்திலன்

அடிப்பனடயில் FM வாச ாலிநினல ங்க்

ஆரம்பித்துக்சகா்ளஅனுேதிலவழங்கப்பட்டது.

• இக்சகா்னக தனி ார் துனறஒலிபரப்னபவிரிவுபடுத்தில து.

• ஆயிரம் யகாடிரூபபாய்க்கு யேல்அரொங்கத்திலற்கு தனி ாரிடம்

இருந்துகினடத்தது.

வாச ாலி வரலாறு



• FM வாச ாலிநினல ங்க் தங்க் ஒலிபரப்னப

விரிவாக்கிக்சகா்ளஅதிலகோக செலவழிக்க த ாராக

இருந்த .

• ஒரு ெமுதா த்தால் ப ன்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு

ஊடகத்திலன்யெனவயின்ப ன்பாடும் ெமுதா ஊடகம்

ஆகும்.

• "பங்குசகா்ளுதல்ேற்றும்அணுகுதல்"இனவ

இரண்டும் ெமுதா ஊடகத்திலன்மிகசபரி 

அம்ெோகும்.

வாச ாலி வரலாறு



• ெமுதா ஊடகம்என்பதுவாச ாலி, 

சதானலக்காட்சி, வனல னேப்புஅல்லது கலனவ

ஊடகோகஇருக்கலாம்.

• 1968இல்முதல்சபாதுஅணுகுமுனற

சதானலக்காட்சி நினல ம்அசேரிக்க ஐக்கி 

நாடுகளில் ெமுதா ஊடகம்எ அனழக்கப்பட்டது.

• சவர்ஜினி ாவில்யவல்ஸ்என்னும்நகரத்திலல்

சதாடங்கப்பட்டது.

வாச ாலி வரலாறு


