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அறிவிப்பு


அகில இந்தியா வாச ாலி நிலலயம் அதன் தரம் வாய்ந்த அறிவிப்பு செய்யும்
முலைகளால் புகழ்செற்று விளங்குகிைது.



அறிவிப்பு என்ெது நேரம், வாச ாலி நிலலயத்தின் செயர், எந்த முலையில் ஒலிெரப்பு
செய்யப்ெடுகிைது, எந்த அலலவரிலெயில் ஒலிெரப்பு செய்யப்ெடுகிைது, எந்த
நிகழ்ச்சி, நிகழ்ச்சிலய வழங்கும் கலலஞர்களின் செயர் மற்றும் நிகழ்ச்சி
தயாரிப்ொளர்களின் செயர் நொன்ை அம்ெங்கலளக் சகாண்டு விளங்கும்.

இரைப்புரை


அறிவிப்ொளர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிக்குரிய அறிவிப்புகலளயும், நிகழ்ச்சியில் ெங்குசெற்ை
வாச ாலி கலலஞர்களின் விவரங்கலளயும், இலெப் பின் ணிகளுக்கிலைநய
சதாகுத்து வழங்குதல் முதலா வற்லை நமற்சகாள்வர்.



இதற்கா முன் ஆயத்தங்கலள அறிவிப்ொளர்கள் முன்கூட்டிநய தயார் செய்து
சகாண்டு வருவர்.



இவர்கள் சதாைர்ந்து வரும் அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகலள ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக
ஒருங்கிலைத்து வழங்குவர்.



இவர்கள் இலைப்புலரயாளர்கள் அல்லது நிகழ்ச்சித் சதாகுப்ொளர்கள் என்று
குறிப்பிைப்ெடுகின்ை ர்.

ஆங்கர் (Anchor)


நிகழ்ச்சித் சதாகுப்ொளர்களுக்கும் anchor என்ெவர்களுக்கும் ஒரு சிறு நவறுொடு
மட்டுநம உண்டு. இவர்கள் சொதுவாகப் ெலதரப்ெட்ை ம நிலலலயக்சகாண்ை
நேயர்களின் எண்ை ஓட்ைத்துக்கு ஏற்ெ நிகழ்ச்சிகலள இலைத்து வழங்குவர்.



இவர்கள் லகயாளும் சமாழி ொதாரை மக்களின் எளிய சமாழியாக இருக்கும்.



இவர்கள் தங்களின் திைலமயால் வணிக நிறுவ ங்களின் ேன்மதிப்லெப் செற்ைவர்களாக
இருப்ெர்.



இத்தலகய ஆங்கர் எ ப்ெடும் சதாகுப்ொளர்கள் தங்கள் ஆளுலமலய சவளிப்ெடுத்தி
சிைப்பு நிகழ்ச்சிகலள வழங்குகிைார்கள்.



இவர்கள் தாங்கள் வழங்கும் வாச ாலி நிகழ்ச்சிகளால் மக்கள் மத்தியில்
பிரெலமா வர்களாகத் திகழ்கின்ை ர்.

வான ாலி உரைகள்


வாச ாலி நிகழ்ச்சிகளில் மிகப் ெழலமயா



பிரிட்ைனிலும் இந்தியாவிலும் முக்கியமா வர்கலள அலழத்து ஒரு குறிப்பிட்ை
தலலப்பில் ெத்திலிருந்து ெதில ந்து நிமிைங்கள் வலர உலரயாற்ைச் சொல்வது
மரொக இருந்துவருகிைது.



சைல்லி, மதுலர, ொட்டியாலா நொன்ை இைங்களில் அஞ்ெல் வழிக்கல்வி ெயிலும்
மாைவர்கள் அலரமணிநேரப் சொழிவுகலள இத்தலகய வாச ாலி உலரகள்
வாயிலாகக் நகட்கின்ை ர்.

வடிவம் வாச ாலி உலரகள்.

நேர்காைல்கள்


நேர்காைல்களின் நோக்கம், சொருண்லம, காலம் இவற்லைப் சொறுத்து ெலவலகயாக
வாச ாலியில் ேைத்தப்ெடுகின்ை .



ஒருவர் மற்சைாருவலர நேர்காைல் செய்வது, ஒருவர் ெலலர நேர்காைல் செய்வது, ெலர்
ஒருவலர நேர்காைல் செய்வது எ ப் ெல நிலலகளில் இந்நேர்காைல்கள்
விளங்குகின்ை .



இத்தலகய நேர்காைல்கள் வாச ாலி நிலலயத் சதாகுப்ொளர் அல்லது நேர்காைல்
செய்ெவர்களால் நிகழ்த்தப்ெடுகின்ை .



இதற்காக நகள்வி ெதில் நிகழ்ச்சிலய வடிவலமக்கின்ை ர். இதன் கால அளவு 30 முதல்
60 நிமிைங்கள் வலரயாகும்.

நேர்காைல்கள்


இக்கால அளவு சொருண்லம மற்றும் நேர்காைல் செய்யப்ெடும் சொருள் என்கிை
அடிப்ெலையில் நவறுெடுகின்ை .



நேர்காைல் சதாலலநெசி வழியாகவும் ேைத்தப்ெடுகின்ை .



நேர்காைல்கள் செரும்ொலும் தனிேெர்களின் ஆளுலமலய லமயப்ெடுத்துவதாகநவ
அலமகின்ை .



சொது மக்களிைமும் இதுநொன்ை நேர்காைல்கள் ேைத்தப்ெடுகின்ை . இலவ
ெமகாலப் பிரச்சில கள் அல்லது நதலவகலள அடிப்ெலையாகக் சகாண்டு
அவர்களின் கருத்லதக் நகட்க ேைத்தப்ெடுகின்ை

கலந்துரையாடல்கள்


மின் ணு ஊைகங்களிலும் சதாலலக்காட்சி ஊைகங்களிலும் இது மிகவும் பிரெலமா
ஒன்ைாக விளங்குகிைது.



ெமூகத்தில் இருக்கும் குலைகளுக்கும் சிக்கல்களுக்கும் இத்தலகய கலந்துலரயாைல்கள்
மூலம் ெல இைங்களில் தீர்வு காைப்ெடுகிைது.



ஒரு நிகழ்லவ அல்லது சிக்கலலக் குறித்து இருவநரா அல்லது மூவநரா அல்லது ெலநரா
கூடி விவாதித்து கருத்துக்கலள ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வருவர்.



வாச ாலி வழியா கலந்துலரயாைல்கள் ெர்ச்லெக்குரிய ெமூக அல்லது சொருளாதார
சிக்கல்கள் குறித்து தயாரித்து வழங்கப்ெடுகின்ை .



இவ்வாறு ெல்நவறு வல்லு ர்கலளச் ெந்தித்து ெமூகப் பிரச்சில கள் குறித்து விவாதித்து
அதல ப் சொதுமக்களுக்கு வழங்கும்நொது மக்கள் அதல ப் ெல நகாைங்களில்
புரிந்துசகாள்ள உதவுகின்ைது.

வான ாலி ஆவைங்கள்
இருவலக வாச ாலி ஆவைங்கள்



முதல்வரக



இைண்டாவது வரக : இைம் நிரப்புவதற்காக ஒலிப்ெதிவு செய்யப்ெட்ை
வாச ாலி ஆவைங்கள்

: ேன்கு ஆராயப்ெட்ை அரங்கு அடிப்ெலையிலா
பின் ணி இலெ மற்றும் ஒலி விலளவுகலளக் சகாண்ை குரல்
ெண்நெற்ை நிகழ்ச்சி.

இருவரக வான ாலி ஆவைங்கள்






முதல்வலக
ேன்கு ஆராயப்ெட்ை அரங்கு
அடிப்ெலையிலா பின் ணி இலெ
மற்றும் ஒலி
விலளவுகலளக் சகாண்ை குரல்
ெண்நெற்ை நிகழ்ச்சி
இத்தலகய நிகழ்ச்சிகள் ெமூகம்,
வரலாறு, மரபுொர் அறிவு எ ப்
ெலதரப்ெட்ைலவயாக இருக்கின்ை .
இந்நிகழ்ச்சிகள் ஒலிப்ெதிவு செய்து
ஆவைப்ெடுத்தப்ெட்டு நதலவயா
நொது ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்ை .

இரண்ைாவது வலக


இைம் நிரப்புவதற்காக ஒலிப்ெதிவு
செய்யப்ெட்ை வாச ாலி ஆவைங்கலளக்
குறிக்கும். களத்தில் இருப்ெவர்களின் குரல்கலள
அவர்கள் இருக்கும் இைத்திற்நக சென்று
ஒலிப்ெதிவு செய்வது. நமலும் இலவ
வல்லு ர்களால் சவளிப்ெடுத்தப்ெட்ை
கருத்துகளாக அலவ அலமகின்ை .



இத்தலகய சிைப்பு நிகழ்ச்சிகள், களத்திற்நக
சென்று ெதிவுசெய்யப்ெடுகின்ை .
திருவிழாக்களிலும், புயல், சவள்ளம், வைட்சி,
சு ாமி, நிலேடுக்கம் நொன்ை இயற்லகப்
நெரழிவுகள் ஏற்ெட்ை இைங்களிலும், மற்றும்
மனிதர்களால் உருவாக்கப்ெடும் நெரழிவுகளா
தீவிரவாதத் தாக்குதல்கள் ஏற்ெட்ை
இைங்களிலும் நேரடியாகச் சென்று மக்களுக்கு
உண்லமயா தும் ேடுநிலலயா துமா
தகவல்கலள வழங்குவது வாச ாலிகளின்
ெணிகளில் குறிப்பிைத்தக்கது.

ோடகம்


வாச ாலி ோைகங்களும் பிை ோைகங்களும் ோைக அரங்கில் அல்லது
சொழுதுநொக்கு இைங்களில் நிகழ்த்தப்ெடுகின்ை .



வாச ாலி ோைகத்திற்கும் பிை நமலை ோைகத்திற்கும் உள்ள நவறுொடு
என் சவன்ைால், நமலைோைகத்திற்கு ோைக ேடிகர்கள், அரங்கம், அரங்க
வடிவலமப்பு, பின்ெடுதாக்கள், கலலப்சொருட்கள், நேரடியா ேடிப்பு
ஆகிய நதலவப்ெடுகின்ை . ஆ ால் வாச ாலி ோைகத்திற்கு மனிதக் குரல்,
இலெ, தகுந்த ஒலிவிலளவுகலளப் பின் ணியாக தருவது ஆகிய
நொதுமா து.



வாச ாலி ோைகங்கள் கற்ெல
செரிதும் ெயன்ெடுகின்ை .



வாச ாலி ோைகங்கள் வாச ாலி நேயர்களின் கற்ெல லயத் தூண்டுகிைது.
இதல இரண்டு நேயர்களின் கற்ெல யும் சவவ்நவைாக
இருப்ெலதக்சகாண்டு உைரலாம் .

ஆற்ைலலயும் கருத்லதயும் சவளிப்ெடுத்தப்

ஒலிப்பதிவு நிகழ்ச்சிகள்


இத்தலகய நிகழ்ச்சிகள் முன்கூட்டிநய தீர்மானிக்கப்ெட்டு ஒலிப்ெதிவு
செய்யப்ெட்டு தகுந்த திருத்தங்கலள செய்து ஒலிெரப்பு
செய்யப்ெடுகின்ை .



இத்தலகய நிகழ்ச்சிகள் ெமகாலத் நதலவகலள ேைப்பு நிகழ்வுகலள
லமயப் சொருளாகக் சகாண்டு தயாரிக்கப்ெடுகின்ை .

வர்ைரைகள்


கிரிக்சகட் நொன்ை விலளயாட்டுக்கலள தீவிரமாக ரசிக்கக்
கூடியவர்கள் தங்கள் ெயைத்தின் நொதும் ஆடு களத்தில் என்
ேைந்துசகாண்டிருக்கிைது என்ெலத அறிந்து சகாள்வதற்கு இத்தலகய
வர்ைல கள் செரிதும் ெயன்ெடுகின்ை .



இவர்கள் காதுகளில் சொருத்திக் நகட்கப்ெடும் நகட்புக்கருவி(Headset)
சகாண்டு இத்தலகய வர்ைல கலளக் நகட்கலாம்.



குடியரசு தி ம் சுதந்திர தி ம் நொன்ை சகாண்ைாட்ைங்களின் நொதும்,
முக்கிய திருவிழாக்களின் நொதும், கும்ெநமளா நொன்ை நிகழ்வுகளின்
நொதும், நதெத் தலலவர்களின் திடீர் மரைங்களின் நொதும்,
செயற்லகக்நகாள் ஏவுதல் நொன்ை நிகழ்வுகளின் நொதும், நேரடியாக
கண்முன் ொர்ப்ெலதப் நொன்ை உைர்வுைன் அவற்லை அறிந்து
சகாள்ள இத்தலகய வருைல கள் செரிதும் ெயன்ெடுகின்ை .

பல்சுரவ நிகழ்ச்சிகள்


வார இதழ்கள், வாரம் இருமுலை இதழ்கள், மாத இதழ்கள்
ஆகியவற்லைப்நொல வாச ாலிகளும் ெல்சுலவ நிகழ்ச்சிகலள
வழங்குகின்ை .



இத்தலகய ெல்சுலவ நிகழ்ச்சிகள் பிரெலமா வர்கள் அல்லது பிரெலமா
நிகழ்ச்சித் சதாகுப்ொளர்களால் நிகழ்த்தப்ெடுகின்ை .



சிைப்பு நேர்காைல்கள், விவாதங்கள், கலத கூறுதல், இலெ நிகழ்வுகள்,
சிைப்புச் செய்திகள், வி ாடி-வி ா, துணுக்குச் செய்திகள் நொன்ை
அவற்றுள் சில.



ெல்சுலவ நிகழ்ச்சிகள் 5 அல்லது 10 அல்லது 30 நிமிைம் எ ப் ெல்நவறு
கால அளவுகளில் வாச ாலிகளில் ஒலிெரப்ெப்ெடுகின்ை . சில
வாச ாலி நிலலயங்கள் இத்தலகய ெல்சுலவ நிகழ்ச்சிகலள 2 மணி நேரம்
வலர கூை ஒலிெரப்புகின்ை .

னெய்திகள்


வாச ாலி நிகழ்ச்சிகளில் மிக முக்கியமா து செய்தியாகும்.
ேடுநிலலயா உண்லமயா செய்திகள். ஒன்றுக்கு இரண்டு முலை
ஆராயப்ெட்டு ேல்ல குரல்வளம் உள்ளவர்களால் எளிய ேலையில்
வாச ாலிகளில் வாசித்து வழங்கப்ெடுகின்ை .



வாச ாலிச் செய்திகள் நேரடியாக அந்த இைத்திற்நக சென்று ெதிவு
செய்யப்ெடுகின்ை .



அன்ைாை முக்கிய செய்திகள் ெமுதாய வாச ாலிகளில்
அனுமதிக்கப்ெடுவதில்லல.



கல்விச்செய்திகள் ெமூக முன்ந ற்ைச் செய்திகள், கலல ெண்ொட்டுச்
செய்திகள் ஆகிய ெமுதாய வாச ாலிகளில்
அனுமதிக்கப்ெடுகின்ை .

