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முன்னுரை

 பல்வவறு பகுதிகளில் சிறப்பாகச் செயல்படும் ெமுதாய வாசொாி

நிரையங்கரைப் பற்றி விைக்குதல்.

 ெமுதாய வாசொாி நிரைரயங்களில் ஒிபைப்பாகும் நிகழ்ச்சிகள் குறித்து

அறியச்செய்தல். 

 கிழக்கு , வேற்கு , ேத்திய ேற்றும் வடக்கு ,சதற்கு ேண்டைங்களில்

செயல்படும் வாசொாி நிரையங்கரைப் பற்றி அறியச்செய்தல்.



நிகழ்ச்சிகளின் வ ாக்கம்

 ருடி வ ா ெமுதாய வாசொாி நிரையத்தின் வ ாக்கங்கள்.

 ெமுதாய வாசொாி நிரையங்களில் ஒிபைப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளில் ெமுதாய

ேக்கள் பங்குசபறுதல் பற்றிய விைக்கம்.

 இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூைம் ெமுதாய ேக்களுக்குச் வெைவவண்டிய தகவல்கரை

அறிய செய்தல்.

 நிகழ்ச்சிகளின் முைம் ேக்களிரடவய எத்தரகய ோற்றங்களும் , 

விழிப்புணர்வுகளும் எற்பட்டுள்ைது என்பது பற்றிய விைக்கம்.



வேற்கு ேண்டைம்

(Rudi  No  Radio)

 ருடி வ ா வாசொாி நிரையம்.

 அரைவரிரெ எண் - 90.4 FM.

 துவக்கம் -  வம்பர் 26 , 2009.

 ஒிபைப்பு வ ைம் - 8  ேணி.

 ஒிபைப்பாகும் பைப்பைவு - 40 கிைாேங்கள், 10 – கிவைாமீட்டர்.

 உரிேம் - வெவா அகாடமீ , தாக்கூர் பாய்

பார்க், ேணிப்பூர் கிைாேம், ொொண்ட்

தாலுக்கா, அகேதாபாத் ோவட்டம்,

 குஜைாத் , s382110.

 Email    - mahilasewatrust@usnl.net.



ருடி வ ா வாசொாி நிரையத்தின்

துவக்கம்

 ருடி வ ா வாசொாி நிரையம் 2000  ஆம் ஆண்டு குஜைாத்தில் எற்பட்ட

நிை டுக்கத்தின் விரைவாகத் துவக்கப்பட்டது.

 இதன் முக்கிய வ ாக்கம் தகவல் பரிோற்றம் ேற்றும் ெமுதாயம் சதாடர்பாொ

விழிப்புணர்வு செய்திகரை சதரிவிப்பதாகும்.

 இது சபண்கைால்  டத்தப்படுகின்ற முதல் ெமுதாய வாசொாி நிரையோகும்.

 சபண்கள் முன்வொற்றம் ேற்றும் அதிகாைம் சபறுதல் குறித்து உயர்வாொ

வரையரறகரை வகுத்துள்ைொர்.



ருடி வ ா வாசொாி நிரையத்தின்

நிகழ்ச்சிகள்

 ருடி வ ா வாசொாி நிரையத்தில் சபண்களுக்கு என்று நிரறய நிகழ்ச்சிகள்

ஒிபைப்பப்படுகிறது.

 ெத்வீக் ஜீவன் (satvik jeevan)  என்னும் நிகழ்ச்சியில் உடல் ஆவைாக்கியம் குறித்து

விைக்கபட்டது.

  ல்ை வாழ்க்ரக முரறகரைப் பற்றியும் வியுறுத்தபட்டுள்ைது.

 சிருஷ்டி(sristi)  என்ற ெரேயல் நிகழ்ச்சி ருடி வ ா வாசொாியில்

ஒிபைப்பபட்டது.



நிகழ்ச்சிகளின் பயன்கள்

 பிைமிைா சபன் பட்வடல் என்ற சபண் இந்த நிகழ்ச்சியில் கைந்து சகாண்டார்.

 சபப்பா வகா ெப்ஜி என்ற உணவு வரகரயப் பற்றி விவரித்தார்.

 இந்தப் பாைம்பரிய உணவு வரகரய ேறந்திருந்த ேக்களுக்கு இது வைப்பிைொதோக

அரேந்தது.

 இதில் பிைமிைா முதல் பரிரெப் சபற்றார்.



சபண்கள் சிறு சதாழில் புரிய உதவுதல்

 சபண் ஒருவர் அவருரடய ோமியாரின் உதவியுடன் சிறிய காய்கறி வதாட்டம்

உருவாக்கிொார்.

 இதற்கு தூண்டுவகாைாக இருந்தது ருடி ெமுதாய வாசொாி நிரையோகும்.

 இயற்ரகயாொ முரறயில் காய்கறிகரை உருவாக்கிொார்.

 வீட்டு வதரவக்குப் வபாக உபரியாக உள்ைவற்ரற விற்று குடும்ப

சபாருைாதாைத்துக்கு உதவிொார். 



ெமுதாய முன்வொற்றம்

 ருடி வ ா ெமுதாய வாசொாி சபண்கள் முன்வொற்றத்தில் கவொம்

செலுத்துகிறது.

 ெமுதாய முன்வொற்றத்திற்கும் ருடி வாசொாி கவொம் செலுத்துகிறது.

 காபாஜி தாகூர் என்ற சபண்ேணி தன்னுரடய ேருேகரை இந்த ெமுதாய

வாசொாி நிகழ்ச்சியில் பங்குசபற்ச்செய்தார்.

 சபண்கள் அறிவுத்திறன் ேற்றும் ெமுதாய அனுபவம் சபற ஊக்கேளித்தார்.



வ யர் குழுக்கள்

 ருடி வ ா வாசொாியில் நிகழ்ச்சிக்கு ெேோக நிரையத்திற்கு aவரும் கடிதங்களுக்கு

முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள்.

 அதன் முைம் ஒிபைப்பாகும் நிகழ்ச்சியில் ோற்றங்கரை ஏற்படுத்துகின்றொர்.

 ருடி வ ா வாசொாி , வ யர் குழுக்கரை உருவாக்கி வ யர்கள் எண்ணிக்ரகரய

அதிகபடுத்தியது.

 வ யர்கரை பயிற்சி வகுப்புகள் , பணிேரொகள் , சவளிப்பாடு அனுபவங்கள் , 

காசொாளி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு சபற செய்துள்ைது.


