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புதிய வாச ாலி வடிவங்கள்

 இந்தியா ச ாழில் நுட்பத் துறையில் ஊடகம் என்பது மிகப் சபரிய 

பங்றக வகிக்கிைது.

 வாச ாலி பபான்ை  கவல்ச ாழில் நுட்பத்ற  பயன்படுத்துவதில் 

ஒரு துறையாகவும் விளங்குகிைது.

 இந்  ஊடகத்துறையில் வாச ாலி நிகழ்ச்சிறய வடிவறைப்ப ற்கு 

ஒரு சில வடிவங்கள் உள்ள .

 அறவ பின்வருைாறு காண்பபாம்



ச ாறலபபசியின் திட்டங்கள்

 வாச ாலி வடிவங்களில் ச ாறலபபசியின் மூலம் நிகழ்ச்சிகறள

நடத்துவதுமிகமுக்கியைா வடிவைாகும்.

 இந் ஊடக வளர்ச்சி ஒரு காலத்தில் ஒருவருக்சகாருவர் பபசுவதும்

பபசுவற க் பகட்பதும்இந்நிகழ்ச்சியில்அடங்கும்.

 அவர்களின்பபச்சுஉட டியாகக் காற்றுபபாலச் செல்கிைது.

 அக்குரறல பகட்கும் சபாழுது திருப்தியறடந் பநயர்கள் ஒரு

பகள்வியிற முன்றவக்கின்ை ர்.



வாச ாலியில்ச ாறலபபசிநிகழ்ச்சி

வடிவங்கள்.

 அந் க் பகள்விக்கு உட டியாகப் பதிலளிப்பவர் வாச ாலிக்கு ஒரு

பாலைாகவிளங்குகிைார்.

 அந்நிகழ்ச்சிறய ச ாகுப்பவர், பபசுபவரிடம் கவ ம் செலுத் 

பவண்டும்.

 ப றவப்படும்பபாது பநயர்களின் குறைகறள அல்லது

பகாரிக்றககறளசவளியிட யாராகஇருக்க பவண்டும்.

 வாச ாலி நிறலயங்களில் அறிவித் ச ாறலபபசி எண்றை

குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் பநயர்கள் பயன்படுத்தும் வறகயில்

அறையபவண்டும்.



வாச ாலியில்ச ாறலபபசிநிகழ்ச்சி

வடிவங்கள்

 ச ாறலபபசியின் மூலம் அவர்களது பிரச்சிற கறள வாச ாலி

நிகழ்ச்சியில்பங்குசபறும்நிபுைர்களுடன்விவாதிக்கப்படுகின்ை .

 ச ாடக்கத்தில் இந் வடிவம் பிரபலைா பாடல்கறள

அடிப்பறடயாகக் சகாண்டது.

 பகட்பவரின் பகாரிக்றககறள வாசிப்ப ற்காகபவ ச ாறலபபசி

திட்டவடிவம்துவக்கப்பட்டது.

 அ  ால் கிராைப்புை ஒலிபரப்புக்கா திட்டங்கறள சுகா ார

குறைகறளஇந் நிகழ்ச்சியின்வாயிலாகக் பகட்டுஅறிந்  ர்.



வாச ாலியில்ச ாறலபபசிநிகழ்ச்சி

வடிவங்கள்

 அரொங்க நிர்வாகத்திற்கு எதிராகப் புகார் ச ரிவிப்ப ற்கும்

இந்நிகழ்ச்சிபயன்படுத் ப்பட்டது.

 கல்வி ொர்ந் ெந்ப கங்கறளத் தீர்த் ல்

 ச ாறலபபசி நிகழ்ச்சியில் கல்வியாளர்கறளக் சகாண்டு

விவாதிப்பது

 இந்நிகழ்ச்சிஇன்றியறையா ஒருவடிவைாகஅறைகிைது.



வாச ாலி பாலம் ைற்றும் ச ாறலத்ச ாடர்பு

 ச ாறலத்ச ாடர்பு ொ  ம் என்பது நாட்டின் பல்பவறு வாச ாலி

நிறலயங்கறளஇறைக்கும்பாலைாகவிளங்குகிைது.

 சென்ற யில்இருக்கும் ஒருநிபுைர்சடல்லியில்உள்ளவாச ாலி

நிறலயத்திலிருந்துசபாதுைக்களுடன்ச ாடர்புசகாள்ளமுடியும்.

 மு ல் முறையாக வாச ாலி நிறலயங்கள் ப ர் லுக்காகப்

பயன்படுத் ப்பட்டது.

 ப ர் லில் பங்கு சகாள்ளும் நபர்கள் ைக்கபளாடு

கலந்துறரயாடுவ ற்கும் அவர்களின் கவ த்ற ஈர்ப்ப ற்கும்

வாச ாலிநிறலயங்கள்பயன்படுத் ப்பட்ட .



குரல் அஞ்ெல்

 ைக்கள் நீண்ட கால காத்திருப்பு பநரங்களிலும் அல்லது 

இறைப்புகளின் ொர்பற்ை  ன்றையிலும் ச ாறலபபசி நிகழ்ச்சிகளில் 

எப்பபாதும் பங்பகற்பதில்றல.

 ைக்கள் எப்பபாதும் ஏ ாவது ஒரு காரைத்திற்காகத் ச ாறலபபசி 

நிகழ்ச்சிகளில் பங்குசபை 10 நிபுைர்கள் சகாண்டஅறைப்புகறளப் 

சபை முற கின்ை ர்.

 குரல் அஞ்ெல் ொர்ந்  வாச ாலிகளின் பயன்பாடா து எந்  

பநரத்திலும்   து பகள்விறய பதிவு செய்யும் வாய்ப்பிற  

வைங்குகிைது.

 ச ாறலபபசியில் பபெமுடியவில்றல என்ைாலும் குரலஞ்ெல் பதிவு 

செய்யவும், வாச ாலி ச ாகுப்பாளர் அந் க் பகள்விக்குப் பதில் 

அளிக்கவும் இத்திட்டம் பயன்படுத் ப்படுகிைது. 



ெமு ாய ஊடகம்

 ெமு ாயவாச ாலிஇன்றைய ெமு ாயஊடகைாக ைாறிவிட்டது

 எவ்வி கூடு ல்செலவுமின்றி

 கூகுள்ஆடிபயா

 முகநூல்வழியிலா ஒலிவழிகலந்துறரயாடல்

 ஸ்றகப்(Skype) வழியிலா கலந்துறரயாடல்

பபான்ை நவீ ச ாழில்நுட்பங்கறளபயன்படுத்தி

நிகழ்ச்சிகள்வடிவறைக்கப்படுகின்ை 



புதியவடிவங்கள்

 வாட்ஸ்அப் குழு அறைப்புகள் 

 வாச ாலி நிகழ்ச்சி  யாரிப்பாளர்களுக்கு புதிய வடிவங்களில் 

நிகழ்ச்சிறய உருவாக்கு ல்

 அதிகப்படியா வர்கறள பங்பகற்கச் செய் ல்

 அவர்கபளாடு கலந்துறரயாடவும்விவாதிக்கவும் ெமூக ஊடகங்கள் 

உ வுகின்ை . 


