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SRUTHI CRS 90.8 MHz
Sri Sankara Arts & Science College Campus, Enathur, Kanchipuram – 631 561

சென் இந்தியாவில் இயங்கும் க ாத்ெகிரி வாச ாலி
நிலையம்.


க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலியின் அலைவரிலெ எண் 90.4 MHz



இந்ெ ெமுொய வாச ாலி நிலையம் 2013 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 16 ஆம்
கெதி துவங் ப்பட்டது



தி மும் 12 மணிகேரம் ஒலிபரப்பு செய்யக்கூடிய இந்ெ ெமுொய
வாச ாலி நிலையம், ாலை 7 மணி முெல் மாலை 7 மணி வலர
ஒலிபரப்பப்படுகிறது



இந்ெ வாச ாலி நிலையத்லெ சுற்றியுள்ள 15 முெல் 20 கிகைா
மீட்டருக்குள் உள்ள கிராமங் ளிகை ஒலிபரப்பப்படுகிறது

இந்ெ ெமுொய வாச ாலியில் சொகுத்து வழங்கும்
முக்கிய நி ழ்வு ள்:


ோட்டுப்புறவியல், ோட்டுப்புற பாடல் ள், மற்றும் ைாச்ொரம்,
இயற்ல விவொயம், ல்வி, உடல்ேைம், ஆகிய நி ழ்ச்சி ளுக்கு இந்ெ
ெமுொய வாச ாலியில் முக்கியத்துவம் ெரப்படுகிறது.



க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலியில் குறிப்பா பழங்குடியி
மக் ளுக்கு ஆரம்பிக் ப்பட்டது.



இது இவர் ளின் ெமூ மற்றும். சபாருளாொர முன்க ற்றத்திற் ா
ஆரம்பிக் ப்பட்டது.

மக் ள்

க ாத்ெகிரி வாச ாலி நிலையம்


Kotagiri இந்ெ ெமுொய வாச ாலி குறிப்பா பழங்குடியி
ேைனுக் ா அலமக் ப்பட்டது



கமலும் அவரது அலடயாளத்லெ சவளிக் ாட்ட இந்ெ ெமுொய
வாச ாலி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.



க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலியில் சொகுத்து வழங்கும் நி ழ்ச்சி ள்
அல த்தும் இவர் கள சபாருளடக் த்லெ ெயாரித்து நி ழ்ச்சியா
வழங்குகிறார் ள்.



வாச ாலி நிலையத்தில் இவர் ளுக்கு பயிற்சி அளிக் ப்படுகிறது.
இதுகவ க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலி நிலையத்தின் முெல் சவற்றி
எ ைாம்.

இ த்ெவர்

க ாத்ெகிரி வாச ாலி நிலையம்.


இப்பகுதி மக் ள் ச ாடுக்கும் நி ழ்ச்சிநிரலை ெமுொய வாச ாலியில்
ஒலிபரப்பு செய்து அங்குள்ள மக் ளுக்கு விழிப்புணர்லவ ஏற்படுத்தி.
ெமூ ம் ொர்ந்ெ பிரச்சில லள எவ்வாறு ல யாளுவது கபான்றலவ லள
இந்ெ ெமுொய வாச ாலி மூைமா பழங்குடியி மக் ளுக்கு அறிவுலர
வழங்குகிறது.



இந்ெ ெமுொய வாச ாலியில் ஒலிபரப்பப்படும் நி ழ்ச்சி ள் அல த்தும்
அந்ெ கிராமத்தில் உள்ள முதியவர் ளிடம் இயற்ல விவொயி ளிடம்
விவரங் லள கெ ரித்து இந்ெ வாச ாலியில் ஒலிபரப்பப்படுகிறது.



ஒலிபரப்பு செய்யப்படும் நி ழ்ச்சி லளக் க ட்டு அங்குள்ள மக் ள்
ெங் ள்
ருத்துக் லள
ெமுொய
வாச ாலி
நிலையத்திற்கு
சொலைகபசியின் வாயிைா செரிவிக்கின்ற ர்.

க ாத்ெகிரி வாச ாலி நிலையம்.


இப்படி
ருத்துக் லள
செரிவிப்பெ ால்
வாச ாலியில்
ஒலிபரப்பாகும் நி ழ்ச்சி ளின் ெரம் உயர்ந்து ச ாண்கட
செல்கிறது.



க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலி நிலையத்தின் முென்லமயா
நி ழ்ச்சி, Meri prerna mera Hunar (My inspiration my skill) இெல
முன்மாதிரியா
ச ாண்டு ொங் ள் செய்யும் ல வில
சபாருட் லள விளம்பரப்படுத்தி வணி ம் செய்து வருகிறார் ள்.



இெ ால் இவர் ளின் வாழ்க்ல
கமம்பாடு
மட்டுமல்ைாமல் சபாருளாொர நிலையும் உயர்கிறது.



இந்ெ ெமூ த்தில் Kota ெமூ த்தி ர் ெங் ளது முக்கிய சொழிைா
மண்பால செய்யும் சொழிலை ச ாண்டிருக்கிறார் ள்.

அலடவது

க ாத்ெகிரி வாச ாலி நிலையம்.







இந்ெ Kota ெமு த்தி ர் குறிப்பா ெமிழ்ோட்டில் இரண்டு இடத்தில்
உள்ள ர்.
அதில் ஒரு ெமு த்தி ர் நீைகிரியில் உள்ள ஏழு கிராமங் ளில் வாழ்ந்து
வருகிறார் ள், இவர் ள் மண்பாண்டம் செய்யும் சொழிலை முக்கிய
சொழிைா வும், ெ து ெமய ேம்பிக்ல யா வும் பார்க்கிறார் ள்.
இவர் ள் செய்யும் ல த்சொழில் ாைப்கபாக்கில் அழிந்து வருகிறது
இெ ால் இந்ெ ெமூ த்தில் உள்ள சபண் ளும் இந்ெ மண்பாண்டம்
செய்யும் சொழிலைச் செய்து வருகிறார் ள்.
இதுொன் இவர் ளின் வாழ்க்ல யின் முக்கிய வாழ்வாொரமா
உள்ளது. இது நீைகிரியில் உள்ள மக் லள இலணக்கும் ருவியா
செயல்படுகிறது. க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலி Kota ெமூ த்தி லர
இலணக்கும் ருவியா செயல்படுகிறது.

க ாத்ெகிரி வாச ாலி நிலையம்


க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலியில் ஒலிபரப்பாகும்
நி ழ்ச்சி ள் அங்குள்ள மக் லள ஊக்குவிக்கிறது.



நி ழ்ச்சி ளில் ஒலிபரப்பப்படும் ருத்துக் லளக் க ட்டு பின்
அெல கய பின்பற்றுகிறார் ள், இெ ால் இந்ெ ெமுொய
வாச ாலி மூைமா
பை செய்தி லள அறிந்து ச ாண்டு
செயல்படுகின்றார் ள்.



இப்பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் லைஞர் லள ஊக் ப்படுத்தி சவளி
உை த்துக்கு அவர் லள அலடயாளப்படுத்துகிறது, இந்ெ ெமுொய
வாச ாலி

பை

க ாத்ெகிரி வாச ாலி நிலையம்


அது மட்டுமில்ைாமல் அவர் ள் செய்யும் பாரம்பரிய சொழிைா
ல வில ப் சபாருட் லள ெந்லெயில் அறிமு ம் செய்து விற்பல
செய்ய சபரும் உெவியா வும் க ாத்ெகிரி ெமுொய வாச ாலி
உெவி`புரிகிறது.



பழங்குடியி
மக் ளால் ஆண்டுகொறும் க ாலட விழா
ச ாண்டாடுகிறார் ள், அதில் ென் சொழில் திறன் மூைம் பழக்
ண் ாட்சி, ாய் றி ண் ாட்சி ஆகியலவ இங்கு இடம்சபறுகிறது.



இந்ெ ண் ாட்சியில் இவர் ளது பலடப்பு ள் இவ்வுை த்திற்கு
சவளிப்படுத்தும் விெமா அலமந்துள்ளது.

க ாத்ெகிரி வாச ாலி நிலையம்


பழங்குடியி
மக் ளின்
திறன்
கமம்பாடு
அலடவது
மட்டுமல்ைாமல் இவர் ளின் திறலம உைகிற்கு சவளிப்படுத்தி,
இவர் ளின் சபாருளாொர வாழ்வு கமம்பாடு அலடய இந்ெ
க ாத்ெகிரி
ெமுொய
வாச ாலி
சிறப்பா
செயல்பட்டுக்
ச ாண்டிருக்கின்றது.

