
செவிச்செல்வம்

“Diploma in Community Radio & 

Mass Communication”

Radio Enabled Learning

August -2019

STUDY MATERIAL

CHAPTER 7 - COMMUNITY RADIOS OF DIFFERENT REGIONS IN INDIA

SRUTHI CRS 90.8 MHz

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



Example for Eastern India
கிழக்கிந்தியா பகுதியில் வெற்றிகரமாக இயங்கும் 
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முன்னுரை

 மக்களுக்கு சினேகி வாசோலி நிரையத்ரைப் பற்றி அறியச்செய்ைல்.

 சினேகி வாசோலி நிகழ்ச்சியில் மக்கரை ஈடுபடுத்துைல்.

 ெமுைாய நிகழ்வுகரை மக்கள் அறிய செய்ைல்.

 மக்கள் னமம்பாட்ரை ரமயமாகக் சகாண்டு நிகழ்ச்சிகரை அளித்ைல்.



கிழக்கு மண்ைைம் (Eastern India)

 சினேகி வசோலி நிரையம்

 அரை எண் - 90.8 MHZ.

 துவக்கம் - நவம்பர் 17, 2010.

 திேமும் ஒலிபைப்பு னநைம் - 18  மணி.

 உரிமம் - சினேகி னைாக்ைான் னென்ஸ்ைான்.

 ஒலிப்பைபாகும் பைப்பைவு - 500  கிைாமங்கள் , 10 – 15 km.

 முகவரி - சநய் னபஸ்டி ப்சபத்பூர், சிவாஜி நகர், சிவான், பீகார்.



சினேகி வாசோலி நிகழ்ச்சிகள்

 சினேகி வாசோலிரய கருவியாகப் பயன்படுத்தி ெமுைாய பிைச்சிரேகளுக்குத் தீர்வு

காண முயற்சித்ைேர்.

 சினேகி வாசோலி மூைம் கிைாம கரைஞர்கரை வைனவற்று அவர்களுரைய

திறரமகரை சமருனகற்றி சகாள்ை அடித்ைைம் அரமத்துக் சகாடுத்ைேர்.

 உள்ளுர் ரகவிரேஞர்களிைம் , ரகவிரேப் சபாருட்கரை வாங்கி கண்காட்சி

அரமத்துக் சகாடுத்ைேர்.

 இைன் மூைம் மக்களுக்கும் ெமுைாயத்திற்கும் வலுவாே கட்ைரமரப ஏற்படுத்திேர்.



சபண்களுக்காே நிகழ்ச்சிகள்

 சினேகி வாசோலியில் “சுயம் சுவஸ்தியா ெம்பூ” என்னும் நிகழ்ச்சி ஒலிபைப்பபட்ைது.

 இது சபண்கள் ,  பருவ சபண்களின் ஆனைாக்யம் மற்றும் சுகாைாைத்ரை ரமயப்படுத்தி

ஒலிபைப்பப் பட்ைது.

 சினேகி வாசோலி சுய ஆனைாக்கிய குழுக்கரை ெமுைாய நைனுகாகத் துவக்கிோர்கள்.

 சபண்கள் சுகாைாைத்திற்கு இதில் முக்கியதுவம் ைந்து , விவாதிக்கபட்ைது.



விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

 சினேகி வாசோலி சுகாைாை அட்ரையின் பயன்கள் பற்றி விைக்கியது.

 ANM &  ASHA  னபான்ற அரமப்புகளின் பங்ரக விைக்கியது.

 அங்கன்வாடி சைாழிைாைர்கரைப் பற்றி விைக்கியது.

 சபண்களின் ஆனைாக்கியம் , சுகாைாைம் குறித்ை திட்ைங்கரைப் பற்றி விைக்கியது.



ைாய்மார்களுகாே நிகழ்சிகள்

 பாலுட்டும் ைாய்மார்களின் ஊட்ைச்ெத்து குறித்ை நிகழ்ச்சிகள் ஒலிபைப்பாேது.

 சபண்கள் பிைெவத்திற்கு முன்னும் பின்னும் னமற்சகாள்ை னவண்டிய உணவு

முரறகரைப் பற்றி விைக்கப்பட்ைது.

 கழிப்பரறகரை உபனயாகப்படுத்துவைன் நன்ரமகள் குறித்து விைக்கப்பட்ைது.

 திறந்ைசவளி கழிப்பரறகைால் வரும் விரைவுகள் குறித்து விைக்கப்பட்ைது.



சுய ஆனைாக்கிய குழுக்கள்

 சினேகி வாசோலி குழு சுற்றியுள்ை கிைாமங்களில் சுய ஆனைாக்கிய குழுக்கரை

உருவாக்கியது.

 ஒரு குழுவில் 10 முைல் 12  சபண்கள் இருந்ைார்கள்.

 சினேகி வாசோலி நிகழ்ச்சியில் சுமார் 150  சபண்கள் ஈடுபட்டிருந்ைேர்.

 இவர்கள் ஆளுரம சபற்றனைாடு வாழ்வில் னமம்பாடு அரைந்ைேர்.



நிகழ்சியின் விரைவுகள்.

 சுய ஆனைாக்கிய குழுக்கள் பிைபைமரைந்ைது.

 நிரறய சபண்கள் அக்குழுவில் னெைவிரும்பிேர்.

 300க்கும் னமற்பட்ை மகளிர் பயிற்சி சபற்றேர்.

 பயிற்சி சபற்ற சபண்கள் அக்குழுவில் சைாண்ைர்கைாகப் பணியாற்றுகின்றேர்.



நிகழ்ச்சியின் நன்ரமகள்

 சபண்கள் அைாொங்க நைத்திட்ைங்கள் குறித்து சைரிந்து சகாண்ைார்கள்.

 ஆனைாக்கிய வாழ்வு குறித்து சைளிவு சபற்றேர்.

 கிைாமத்தில் உள்ை சுகாைாை ரமயத்தின் பயன்கரை சைரிந்துசகாண்ைேர்.

 சபண்கள் ஆளூரமப் சபற்றேர்.


