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

BEST PRACTICE EXAMPLES
இந்திய சமுதாய வான ாலி
நிலலயங்களின் சிறந்த நலைமுலறகள்
CHAPTER- 7
EPISODE- 36

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

சிறந்த நடைமுடறகளுக்கு எடுத்துகாட்டுகள்
(Examples of Best Practices)
முன்னுடை


ெமுதாய வாச ாலி நிகழ்ச்சியின் முலம் நநயர்களுக்கு செறிவா
உருவாக்கி தருதல்.



ெமுதாய வாச ாலி நிகழ்ச்சியின் மூலம் பல முற்நபாக்கா
ஏற்றுக்சகாள்ைவும், நடைமுடறப்படுத்தவும் செய்தல்.



பல்நவறு பகுதிகளில் செயல்படும் ெமுதாய வாச ாலி நிடலயங்கடைப் பற்றி
அறியச்செய்தல்.



சபண்கள் நேம்பாடு பற்றி விழிப்புணர்வு அளித்தல்.

அறிவாற்றடல

நடைமுடறகடை

கர்ப்பிணி சபண்களுக்கா

நிகழ்ச்சிக்கள்.



நக.வி.நக பிைவைா (K.V.K pravara) என்னும் வாச ாலி நிடலயத்தில் சபண்களின்
ஆநைாக்கியம் ேற்றும் ஊட்ைச்ெத்து குறித்த அறிவியல் நிகழ்ச்சி நைத்தப்பட்ைது.



இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கர்ப்பிணி சபண்கள் ஊட்ைச்ெத்துமிக்க உணவுகடை
உட்சகாள்வது பற்றி சதரிந்து சகாண்ை ர்.



கர்ப்பிணி சபண்கள் ஆநலாெட கடையும், பரிநொதட கடையும் சபற்று
சுகப்பிைெவம் அடைந்த ர்.



பிைெவம் குறித்து விழிப்புணர்வு சபற்ற ர்.

“பசுடே” ெமுதாய வாச ாலி
“Pasumai” Community Radio


“ பசுடே ” என்ற ெமுதாய வாச ாலி தமிழ் நாட்டில் திண்டுக்கல் ோவட்ைத்தில்
உள்ைது.



பசுடே ெமூதாய வாச ாலி நிடலயம் திண்டுக்கல்லில் உள்ை ெவுைா்ரைா ேக்களுக்காக
நிகழ்ச்சிடய ஒலிபைப்பியது.



சநெவாைர்கைா



அவர்களுடைய நவடல சுடேடய எளிதாக்கியது.

ெவுைா்ரைா ேக்களின் ே அழுத்தத்டத அது நிவர்த்தி செய்தது.

“நைடிநயா சதன்றல்”ெமுதாய வாச ாலி
[Radio Thendral ]


சென்ட யில் “நைடிநயா சதன்றல்” என்னும் ெமுதாய வாச ாலி இயங்கி வருகிறது.



இந்த வாச ாலி நிகழ்ச்சியில் மீ வப்சபண்கள் பங்குப் சபற்ற ர்.



இதன் மூலம் அவர்கள் அதிகாைம், ஆளூடே சபற்றதுைன் ே வலிடேடயயும் சபற்ற ர்.



உறவி ர்கள் ேத்தியில் அங்கீகாைம் சபற்ற ர்.



கணவர்ோர்களும் அவர்களுடைய திறடேகடை அங்கீகரித்த ர்.

“ நைடிநயா ஆக்டிவ்”ெமுதாய வாச ாலி [Radio
Active]


சபங்களூரில் “நைடிநயா ஆக்டிவ்” என்னும் வாச ாலி நிடலயம் இயங்கி வருகிறது.



திருநங்டககள் அந்த வாச ாலி நிகழ்ச்சியில் பங்கு சபற்ற ர்.



திருநங்டககளுக்சகன்று அங்கிகாைம் கிடைத்தது.



அவர்களுடைய எண்ணங்கடை ேக்கள் சதரிந்து சகாள்ை இந்நிகழ்ச்சி ஒரு வாய்ப்பிட
ஏற்படுத்தி சகாடுத்தது.

“யைலவாணி” ெமுதாய வாச ாலி
[Yeralavani Community Radio]”
“யைலவாணி” என்னும் ெமுதாய வாச ாலி இயங்கி வருகிறது.



ேகாைா்ரடிைாவில்



வறட்சியால் பாதித்த விவொயிகளுக்காக இந்த வாச ாலி நிடலயம் நிகழ்ச்சிகடை
ஒலிபைப்பியது.



பாதித்த விவொயிகாளுக்கு
பற்றி விைக்கியது.



இதன் மூலம் விவொயிகள் பலன் சபற்ற ர்.

“டிநைகான்ப்ருட்” (Dragon fruit) என்னும்

பயிடை

“சியாேைவாணி” ெமுதாய வாச ாலி
[Shyamalavani Community Radio]”



“சியாேைவாணி”
வருகிறது.



இந்த வாச ாலியில் “த ம்” என்னும் ஆைம்பப்பள்ளியில்
சதாழிலாளி ஈடுபட்ைார்.



அந்தத் சதாழிலாளியின் திறட க் கண்டுபிடித்து
கிைாேத்திற்கு தடலவைாக வைச்செய்த ர்.



அவரின் ஆளூடேத் திறட
சபரும்பங்கு உண்டு.

என்னும்

ெமுதாய

வாச ாலி

நிடலயம்

அவடை

ேதுடையில்

இயங்கி

நவடல

செய்யும்

“எைலபதி”

என்னும்

வைர்த்ததில் இந்தச் ெமுதாய வாச ாலி நிடலயத்திற்குப்

சவகுெ ஊைகம் ேற்றும் ெமுதாய வாச ாலி
[IIMC and Community Radio]


சவகுெ



ஐ.ஐ.எம்.சி யின் வாைாகம் ஜவஹர்லால் நநரு பல்கடலகழகம், ஐ.ஐ.டி. , குத்தப்மி ார்
, என்.சி.இ.ஆர்.டி நபான்ற முக்கியோ
இைங்களில் அடேந்துள்ைது.



50 வருைத்திற்கு நேலாகச் நெடவயாற்றி வருகிறது.



சிறப்பா
உள்கட்ைடேப்பு, வகுப்படறகள், ோநாட்டு ேண்ைபங்கள்,
விடுதிகள், விருந்தி ர் ோளிடக ேற்றும் நபாதிய வாக ங்கள்
நிறுத்தும்
பசுடேயுைன் விைங்குகிறது.

ஊைக நிறுவ ம் ெமுதாய வாச ாலிடய முதலில் துவக்கியது.

அைங்கவெதி,
இைத்துைன்

“ ஆப் ா சி ஆர்” [Apna CR 96.9 MHz]



[Apna CR 96.9 MHz] புது சைல்லியில் உள்ை “ஆப் ா சி ஆர்” 96.9 MHz என்னும்
ெமுதாய
வாச ாலி
நிடலயம் 2005 - இல்
IIMC – வைாக வாச ாலியாகத்
துவக்கப்பட்ைது.



அதனுடைய வழக்கோ
முழுநநை ஒலிபைப்பு 2013இல்
நாடைக்கு 7 ேணி நநைம் நிகழ்ச்சிகடை ஒலிபைப்புகிறது.



இந்த ெமுதாய வாச ாலி நிடலயம் “ஆப்னி ஆஸ் பாஸ்” [Apne Sad Pass] என்னும்
அடலநபசி மூலம் நநைடி ஒலிபைப்டபயும் செய்கிறது.



ெமுதாய ேக்களிடைநய விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்தியது.

ஆைம்பிக்கப்பட்ைது.

ஒரு

ெமுதாய நிறுவ ங்களுைன் சதாைர்பு



”ஆப் ா சி ஆர்”ெமுதாய வாச ாலி ெமுதாய நிறுவ ங்களுைன் சதாைர்பு சகாண்ைது.



நிறுவ ங்கள் - நெட் ா, ேக்கள் ேற்றும் இடைய ெமுதாய வைர்ச்சிக்கா
அடேப்பு,
நகன் ெப்நபார்ட், மூத்த குடிேக்கள் நலதிட்ை அடேப்பு, அறிவியல் சுற்றுச்சூழல்
நபான்ற அடேப்புகைாகும்.



“ஆப் ா சி ஆர்” சதன்க ல் , ஓடிொ , அேைாவதி , ேகாைா்ரடிைா , நகாட்டையம் ,
நகைைா , ஜம்மு நபான்ற இைங்களில் துவக்கப்பட்ைது.

சதாழில் நேலாண்டே பயிற்சி



நக.ஜி. சுநை்ர சபாது இயக்கு ைாகப் பதவி ஏற்றார்.



அவர் பதவி ஏற்ற பிறகு “ஆப் ா சி ஆர்” நவகோக வைர்ச்சிப் சபற்றது.



ெமுதாய வாச ாலியில் பணிபுரிபவர்களுக்குத் சதாழில் நேம்பாட்டு பயிற்சி
அளிக்கப்பட்ைது.



அத்துடறயில் விருப்பம் உள்ைவர்களுக்கு சதாழில்நுட்பம் ேற்றும் நேலாண்டே
குறித்துப் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ைது.

“ஐ.ஐ,எம்.சி” ேற்றும் “யுச ஸ்நகா”
[IIMC and UNESCO]


யுச ஸ்நகா [UNESCO] நபான்ற ெர்வநதெ அடேப்புகள் சில பயிற்சி நிகழ்ச்சிக்டைச்
ெமூக அடேப்புகள் மூலம் அளித்தது.



“ஐ.ஐ.எம்.சி” [IIMC] நதசிய டவப்பு நிடலயோக அடேக்கப்பட்டு நதடவயா
ெமுதாய வாச ாலி நிடலயங்களுக்கு இலவெோக வழங்க முடிவு செய்யப்பட்ைது.



IIMC – இல் இந்தியாவில் உள்ை பல்நவறு ெமுதாய நிடலயங்களில் ஒலிபைப்பப்படும்
நிகழ்ச்சிகள் நெகரித்து டவக்கப்படுகிறது.



இந்த ெமுதாய வாச ாலி அதிகாை ேற்றும் வைநிறுவ ம் [Community Radio
Empowerment & Resource Centre] அப்நபாடதய
ஐ & பி [Information &
Broadcasting] செயலாைர் ஸ்ரீ அஜய் மிட்ைல்
ேற்றும் ஸ்ரீ நக ஜி சுநை்ர
என்பவர்கைால் ோர்ச் 29, 2017இல் துவக்கி டவக்கப்பட்ைது.

