
செவிச்செல்வம்

“Diploma in Community Radio & 

Mass Communication”

Radio Enabled Learning

August -2019

STUDY MATERIAL

CHAPTER 5 - FORMATS FOR RADIO PROGRAMMES 

SRUTHI CRS 90.8 MHz

Sri Sankara Arts & Science College Campus, Enathur, Kanchipuram – 631 561



SRUTHI CRS 90.8 MHz

Sri Sankara Arts & Science College Campus, Enathur, Kanchipuram – 631 561

INTRODUCTION AND DECIDING A FORMAT

வான ாலி நிகழ்ச்சி 
வடிவங்களைத் தீர்மா ித்தல் 

CHAPTER - 5  

EPISODE - 22



அறிமுகம்

 முந்தைய அத்தியாயங்கள் ஒரு வாச ாலி நிதையம் எவ்வாறுஇயங்குகிறது என்பது

குறித்துஅறிந்துசகாள்ளஉைவி .

 இந்ை அத்தியாயம் வாச ாலி நிகழ்ச்சிகதள எவ்வாறு வடிவதைக்கைாம் எத்ைதகய

வடிவங்களில்வழங்கைாம்என்பதைக்குறித்துவிளக்குகிறது.

 இந்ை அத்தியாயத்தில் சைாதைபபசி ைற்றும் இைர சைாதைத்சைாடர்பு வெதிகதள

சகாண்டும், ெமூக ஊடகங்கதளக் சகாண்டும் எவ்வாறு வாச ாலி நிகழ்ச்சிகதள

வழங்கைாம்என்பதுகுறித்தும்விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.



செய்தித்தாளும் வாச ாலியும்



செய்தித்தாள்

 முகப்புப்பக்கம்

 வண்ணையைா  இதணப்புகள்

 வதகப்படுத்ைப்பட்ட விளம்பரங்கள்

 ைதையங்கம்

 சிறப்புச் செய்திகள்

 ைாநிைச் செய்திகள்

 பைசியச் செய்திகள்

 உைகச் செய்திகள்

 விதளயாட்டுச் செய்திகள்

 திதரத்துதறயில் நடக்கும் நிகழ்ுககள்

 பபச்சு

 பநர்முகங்கள்

 விவாைங்கள்

 ைரபிதெ(கர்நாடக இதெ)

 நாட்டுப்புற இதெவடிவங்கள்

 சைல்லிதெ

 நாடகம்

 வி ாடிவி ா

வாச ாலி



வாச ாலி நிகழ்ச்சிகளை எந்த வடிவத்தில் வழங்கலாம் 

எ  முடிசவடுத்தல்.

 வாச ாலி நிதையத்தின் ஒலிபரப்பு எல்தைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பைற்சகாள்ளப்படும்

புள்ளிவிவரக் கணக்சகடுப்புகள் வாச ாலி நிகழ்ச்சிகதளத் தீர்ைானிக்கப் சபரிதும்

உைுககின்ற .

 இத்ைதகயஆய்ுககள்ைக்களின்பைதவஎன் என்பதைப்புைப்படுத்தும்.

 ஒரு வாச ாலி நிதையம் தகயாலும் சைாழி அைன் ஒலிபரப்பு எல்தைக்குட்பட்ட

ெமூகத்தில்வாழும்ைக்கள்பயன்படுத்தும்வட்டார சைாழியில் இருத்ைல்அவசியம்.

 ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தைப்பற்றி சபருவாரியா ைக்கள் எவ்வாறு புரிந்து

தவத்துள்ளார்கள்என்பதைஅறியுகம், தீர்ைானிக்குகம்உைுகம்.

 வாச ாலி நிதையம் இயங்கும் பகுதியில் வழக்கத்தில் இருந்துவரும் நாட்டுப்புறக் கதை

வடிவங்கள் குறித்துஅறிந்துதவத்திருக்க பவண்டும்.

ஆகியதவவாச ாலிநிகழ்ச்சிகதளத் தீர்ைானிப்பதில்முக்கியஅங்கம்வகிக்கின்ற .



வாச ாலிஉளைகள்

 வாச ாலியில்ஒலிபரப்பப்படும்உதரகள் ெமுைாயவாச ாலியின்ஒலிபரப்பு

எல்தைக்குட்பட்டபகுதிவாழ்ைக்களுக்குப்பயன்படத்ைக்கவதகயில்வழங்கப்பட்டு

வருகின்ற .

 ெமூக பைம்பாட்டுக்குஉதழத்ை ைதைவர்களின்வாழ்க்தகவரைாறுகள்.

 ைக்கள் நல்வாழ்ுகக்குரியஉடல்நைம்சைாடர்பா துதறொர் வல்லு ர்கள், 

ைருத்துவர்கள்ஆகிபயார்வழங்கும்உடல்நைம்சைாடர்பா ைகவல்கள்.

 இைக்கியஆர்வைர்கள், பபராசிரியர்கள் பபான்பறாரின்சொற்சபாழிுககள்.

 ெமூகஆர்வைர்களின்ெமுைாயமுன்ப ற்றக் கருத்துக்கள்.

 உணுகப்பாதுகாப்பு, குடும்பநைம், ெட்டம்சைாடர்பாகவல்லு ர்கள்வழங்கும்

ைகவல்கள்

 அரசுத் திட்டங்கள்குறித்துதுதற ொர்ந்ைஅதிகாரிகள்வழங்கும் ைகவல்கள்.

பபான்றவற்தறஇத்ைதகயவாச ாலிஉதர நிகழ்ச்சிகளுக்குஉைாரணைாகக்கூறைாம்.



நாட்டுப்புற களல வடிவங்கள் 

 ஒரு ெமுைாய வாச ாலியின் ஒலிபரப்பு எல்தைக்குட்பட்ட 

பகுதியில் வழக்கத்தில் இருந்துவரும் ைரபுொர் நாட்டுப்புறக் 

கதைகளா  வில்லுப்பாட்டு,சைருக்கூத்து, முகவீதண, 

கும்மிப்பாட்டு,  கதைப்பாடல், நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் 

பபான்றவற்தற அப்பகுதியில் வாழும் நாட்டுப்புறக் 

கதைஞர்கதளக் சகாண்டு அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்குச் 

சென்பறா அல்ைது வாச ாலி நிதையத்திற்பகஅவர்கதள 

அதழத்துவந்பைா நாட்டுப்புறப் பாடல்கதளயும், பை வதகயா  

நாட்டுப்புற இதெ வடிவங்கதளயும் ஒலிப்பதிுகசெய்து, ெமுைாய 

வாச ாலிகள்ஒலிபரப்புகின்ற .



நாடகங்கள்

 ெமுைாய வாச ாலி இயங்கிவரும் பகுதி வாழ் ைக்களுக்குப் பயன்படும் வதகயில் 

பல்பவறு வாச ாலி நாடகங்கதள ைாணவர்கள், எழுத்ைாளர்கள், ஆர்வைர்கள் 

ஆகிபயாதரக்சகாண்டு 

சடங்கு விழிப்புணர்ுக நாடகம்

 சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்ுக நாடகம் 

குழந்தை திருைண ைடுப்பு நாடகம்

வாக்காளர் விழிப்புணர்ுக நாடகம்

குடும்பக் கட்டுப்பாடு நாடகம்

 சுகாைாரம் குறித்ை விழிப்புணர்ுக நாடகம்

பபான்ற பல்பவறு சபாருண்தைகளில் ெமுைாய வாச ாலிகள் நாடகங்கதளத் ையாரித்து

ஒலிபரப்பி வருகின்ற . 



நநர்காணல்கள்

 ெமுைாய வாச ாலியில் ஒலிபரப்பப்படும் பநர்காணல்கள் ெமுைாய 

வாச ாலியின் ஒலிபரப்பு எல்தைக்குட்பட்ட பகுதியில் வாழும் 

ைக்களுக்குத் ைன் ம்பிக்தகதயயும், ஊக்கத்தையும், 

வழிகாட்டுைல்கதளயும் ைருவைாக அதைகின்ற . 

 ெமூகத்தில் ொைத  பதடத்ை சைாழில் முத பவார்,ைருத்துவர், 

விவொயிகள், சபண் ஆளுதைகள், எழுத்ைாளர்கள், சுய உைவிக் 

குழுக்கதளச் ொர்ந்ை சபண்கள் எ ப் பைைரப்பட்ட ைக்களிடம் 

இத்ைதகய பநர்காணல் நிகழ்த்ைப்பட்டு அதவ ெமுைாய 

வாச ாலிகளில் ஒலிபரப்பப்படுகின்ற .



வி ாடிவி ா

ைாணவர்களுக்கும்,பபாட்டித் பைர்ுக எழுதுபவர்களுக்கும், சபாதுஅறிதவ

வளர்த்துக்சகாள்ளவிரும்புபவர்களுக்கும் பயன்படுத்ைக்க வதகயில்

இைக்கியவி ாடிவி ா

கணிைவி ாடிவி ா

சபாதுஅறிுகவி ாடிவி ா

விதளயாட்டுவி ாடிவி ா

அறிவியல்வி ாடிவி ா

எ ப்பைநிதைகளில்பள்ளிைற்றும் கல்லூரிைாணவர்கதளக்சகாண்டு

இத்ைதகயவி ாடிவி ாப் பபாட்டிகள் நடத்ைப்பட்டு, அதவ ெமுைாய

வாச ாலியில்ஒலிபரப்பப்பட்டுவருகின்ற .
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