
ऩद.र.देळऩाांड ेभशायाष्ट्र करा अकादभीत यांगरा बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम वांगीत भशोत्वल 

 

वेलाबाली लतृ्तीने करेची वेला कयणाऱमाांचा गौयल कयणे शा ळावनाचा फशदभान 

— वाांस्त्कृततक कामय भांरी वदधीय भदनगांटीलाय 

 

भदांफई, दद.2:  वाांस्त्कृततक षेर अवे एकच षेर ेशे थजथे कराकायाांनी वादय केरेयामा करेत न उऩथस्त्थत 
पे्रषकाांना उजाय ेणण उत्वाश मभऱतो. ेज  गौयवलण्मात ेरेयामा कराकायाांनी लऴायनदलऴय वेलाबाली लतृ्तीने 
काभ करुन करेची उऩावना केरी. मा अळा कराकायाांचा गौयल कयणे शा ळावनाचा फशदभान अवयामाचे 
वाांस्त्कृततक कामय भांरी वदधीय भदनगांटीलाय माांनी वाांगगतरे.  

 

बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम वांगीत जीलनगौयल ऩदयस्त्काय, नटलमय प्रबाकय ऩणळीकय 
जीलनगौयल ऩदयस्त्काय ेणण वांगीताचामय अण्णावाशेफ ककरोस्त्कय वांगीत यांगब भी जीलनगौयल ऩदयस्त्कायाांचे 
वलतयण ेज वांध्माकाऱी वाांस्त्कृततक कामय भांरी वदधीय भदनगांटीलाय माांच्मा शस्त्ते प्रबादेली मेथीर 
ऩद.र.देळऩाांड ेभशायाष्ट्र करा अकादभी मेथे झारे. मा कामयक्रभावा ळारेम मळषण भांरी दीऩक केवयकय, 

वाांस्त्कृततक कामय वलबागाचे प्रधान वगचल वलकाव खायगे, वाांस्त्कृततक कामय वलबागाचे उऩवगचल वलराव 
थोयात,  वाांस्त्कृततक कामय वांचारनारमाचे वांचारक वलमबऴण चलये माांच्मावश वाांस्त्कृततक षेरातरे भान्मलय 
उऩथस्त्थत शोते. 

 

उऩथस्त्थत कराकायाांचा गौयल केयामानांतय श्री. भदनगांटीलाय म्शणारे की, ेऩण नेशभी ब्रिटीळाांनी बायतात न 
कोदशन य दशया घेऊन गेयामाफद्दर खेद व्मक्त कयतो ऩण भशायाष्ट्रात 

वलवलध षेरात काभ करुन भशायाष्ट्रारा ऩदढे नेणाये कराकायच ेऩरे कोदशन य अव न भशायाष्ट्र शी 
कोदशन यची खाण ेशे. ेताऩमतं ४८ बायतयत्न ददरे अव न माऩेकी १० बायतयत्न भशायाष्ट्रारा मभऱारे 
ेशेत, तय दयलऴी देण्मात मेणाऱमा एक ण ऩद्भ ऩदयस्त्कायाभध्मे १० टक्के ऩदयस्त्काय भशायाष्ट्रारा मभऱतात 
मालरुन भशायाष्ट्रात अवरेयामा वाांस्त्कृततक लैबलाची प्रगचती मेते. नदकतेच याज्म ळावनाने जम जम 
भशायाष्ट्र भाझा शे भशायाष्ट्र गीत म्शण न स्त्लीकायरे अव न मा गीताभध्मे वाांगगतयामाप्रभाणे ददयारीचेशी 
तख्त याखतो भशायाष्ट्र भाझा शे भशायाष्ट्र ेऩयामा करेच्मा भाध्मभात न मवद्ध कयेर. 



 

वलत्तभांरी म्शण न काभ कयताना भशायाष्ट्राची अथय षेरात ेघाडी दटक न यशाली मावाठी प्रमत्न केरे. ेता 
वाांस्त्कृततक कामय भांरी म्शण न काभ कयताना वादशत्म, यांगब भी, करा, मवनेभा माभदऱे पे्रषकाांना वभाधान कवे 

मभऱेरां माकड ेरष देत ेशे. मेणाऱमा काऱात भशायाष्ट्र वाांस्त्कृततक षेरात ेघाडीलय कवा मेईर माकड े
रष देण्मात मेत अव न ेऩयामाऩैकी कोणाकड ेकाशी माफाफत व चना अवयामाव नक्की कऱलाव्मात.  

 

ऩदयस्त्काय वोशळ्माच्मा कामयक्रभात प्रास्त्तावलक कयताना श्री. खायगे माांनी मेणाऱमा काऱात वाांस्त्कृततक कामय 
वलबागाभापय त वलवलध षेरातीर करा ेणण कराकायाांना  

शक्काचे व्मावऩीठ तनभायण कयण्मालय बय देण्मात मेणाय ेशे. मालऴी मा वलबागाभापय त वलवलध उऩक्रभ 
लऴयबय याफवलण्मात मेणाय ेशे.  

 

वादशत्म वांभेरनावाठी ५० राख नाशी तय २ कोटी रुऩमे अनददान 

श्री. केवयकय मालेऱी म्शणारे की, करा ेणण वादशत्म माना शक्काचे व्मावऩीठ मभऱाले म्शण न शे याज्म 
ळावन प्रमत्न कयत ेशे. उदमाऩाव न वादशत्म वांभेरन वदरु शोत अव न मा वांभेरनावाठी ५० राख ऐलजी 
२ कोटी अनददान देण्मात मेणाय ेशे. ममळलाम मेणाऱमा काऱात गगयगालातीर चौऩाटी मेथे भयाठी बाऴा 
बलन उबायण्मात मेणाय ेशे. तय माच दठकाणी ५०० ेवनी अांफी गथएटय अवणाय ेशे. तय नली भदांफई 
मेथीर जागेत भदांफईत मेणाऱमा वादशथत्मक माांची यशाण्माची वोम केरी जाणाय ेशे. ममळलाम लाई मेथे 
वलश्लकोळ इभायत उबायण्मात मेणाय ेशे. मवांधदददगय मेथे माऩ ली ३ नाट्मगशृ फाांधण्माचे काभ ऩ णय झारे 
अव न चौथ्मा नाट्मगशृ फाांधण्माचे ब भीऩ जन रलकयच केरे जाईर.  

 

वाांस्त्कृततक कामय भांरी वदधीय भदनगांटीलाय माांच्मा शस्त्ते यांगब भी जीलनगौयल ऩदयस्त्कायाचे वलतयण 

 

बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम वांगीत जीलनगौयल ऩदयस्त्काय, नटलमय प्रबाकय ऩणळीकय 
जीलनगौयल ऩदयस्त्काय ेणण वांगीताचामय अण्णावाशेफ ककरोस्त्कय वांगीत यांगब भी जीलनगौयल ऩदयस्त्कायाांचे 
स्त्लरुऩ ५ राख रुऩमे योख, भानगचर,वन्भानऩर अवे ेशे. माच कामयक्रभात वांगीत नाटक अकादभी 
ऩदयस्त्कायप्राप्त कराकायाांचा वत्कायशी उऩथस्त्थत भान्मलयाांच्मा शस्त्ते कयण्मात ेरा. १ राख रुऩमे योख, 



भानगचर,वन्भानऩर देऊन मालेऱी भान्मलयाांना गौयवलण्मात ेरे. 2 पेिदलायी ते 4 पेिदलायी दयम्मान 
बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम वांगीत भशोत्वलाचे ेमोजनशी कयण्मात ेरे ेशे. 

 

बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम वांगीत जीलनगौयल ऩदयस्त्कायाचे वलतयण 

 

वन 2020 योजीचा बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम वांगीत जीलनगौयल ऩदयस्त्काय ऩद्भब ऴण 
डॉ.एन. याजभ माांना प्रदान कयण्मात ेरा. वन 2021 योजीचा बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम 
वांगीत जीलनगौयल ऩदयस्त्काय ऩां. मळलकद भाय ळभाय माांना जाशीय कयण्मात ेरा शोता. भार ऩद्भवलब ऴण 
ऩांडडत मळलकद भाय माांचे तनधन झायामाने त्माांना जाशीय झारेरा ऩदयस्त्काय ऩांडडत ळभाय माांच्मा ऩत्नी भनोयभा 
ळभाय ेणण भदरगा याशदर ळभाय माांना ेज वन्भानऩ लयक प्रदान कयण्मात ेरा.  

 

नटलमय प्रबाकय ऩणळीकय जीलनगौयल ऩदयस्त्कायाचे वलतयण 

 

वन 2019-20 वाराचा नटलमय प्रबाकय ऩणळीकय जीलनगौयल ऩदयस्त्काय यत्नाकय भतकयी माांना जाशीय 
झारा शोता. भार त्मादयम्मान श्री. भतकयी माांचे तनधन झायामाने त्माांना प्रदान कयण्मात मेणाया ऩदयस्त्काय 
त्माांच्मा ऩत्नी  प्रततबा यत्नाकय भतकयी माांनी स्त्लीकायरा. वन 2020-21 वाराचा नटलमय प्रबाकय 
ऩणळीकय जीलनगौयल ऩदयस्त्काय दत्ता बगत माांना तय वन 2021-22 वाराचा नटलमय प्रबाकय ऩणळीकय 
जीलनगौयल ऩदयस्त्काय ऩद्भश्री वतीळ ेऱेकय माांना ेज वन्भानऩ लयक प्रदान कयण्मात ेरा.  

 

वांगीताचामय अण्णावाशेफ ककरोस्त्कय वांगीत यांगब भी जीलनगौयल ऩदयस्त्कायाचे वलतयण 

 

वन 2019-20 वाराचा वांगीताचामय अण्णावाशेफ ककरोस्त्कय वांगीत यांगब भी जीलनगौयल ऩदयस्त्काय भधदलांती 
दाांडकेय माांना,वन 2020-21 वाराचा वांगीताचामय अण्णावाशेफ ककरोस्त्कय वांगीत यांगब भी जीलनगौयल 
ऩदयस्त्काय दीप्ती बोगरे माांना तय वन 2021-22 वाराचा वांगीताचामय अण्णावाशेफ ककरोस्त्कय वांगीत 
यांगब भी जीलनगौयल ऩदयस्त्काय वदधीय ठाक य माांना ेज वन्भानऩ लयक प्रदान कयण्मात ेरा.  

 



मामळलाम वांगीत नाटक अकादभी ऩदयस्त्कायप्राप्त कराकायाांचा वत्कायशी मालेऱी वन्भान कयण्मात ेरा.वन 
2019 वाठी ददग्दळयनावाठी कद भाय वोशोनी, रोकवांगीतावाठी ऩाांडद यांग घोटकय, लादम तनभायणावाठी भाथजद 
गदराफवाशेफ वतायभेकय माांचा वत्काय कयण्मात ेरा. वन 2020 वाठी दशांददस्त्थानी ळास्त्रीम वांगीतावाठी 
वल. ेयती अांकरीकय-दटकेकय, अमबनमावाठी प्रळाांत दाभरे, कऱवदरी फाशदयामाांवाठी भीना नाईक, वभग्र 
मोगदान- कथकवाठी डॉ. नांदककळोय कऩोते, ओडडवी नतृ्मावाइी ऩां.यलीांद्र अततफदध्दी, वदगभ वांगीतावाठी अनदऩ 
जरोटा ेणण कॉन्टेम्ऩययी नतृ्मावाठी ब ऴण रकीांद्रा माांचा वत्काय कयण्मात ेरा.वन 2021 वाठी 
दशांददस्त्थानी ळास्त्रीम गामन-धऩृदवाठी ऩां.उदम बलाऱकय, कथक नतृ्मावाठी ळभा बाटे, व्शामोमरनवाठी डॉ. 
वांगीता ळांकय माांचा वत्काय कयण्मात ेरा.मामळलाम रोककरेवाठी डॉ. प्रबाकय बानददाव भाांड,े मवतायवाठी 
ऩां. ळांकय कृष्ट्णाजी अभ्मांकय, कथकवाठी डॉ. ऩद्भा ळभाय, वांगीतावाठी उस्त्भान अब्ददर कयीभ खान, तायऩा 
रोकवांगीतावाठी मबकयामा रडक्मा गधांडा ेणण तभाळा रोकनाटमावाठी डॉ. शरयश्चांद्र प्रबाकय फोयकय मा 
अभतृ ऩदयकायप्राप्त भान्मलयाांचाशी वत्काय मालेऱी कयण्मात ेरा. 

 

बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन जोळी ळास्त्रीम वांगीत भशोत्वल 

ऩद.र.देळऩाांड ेभशायाष्ट्र करा अकादभी मेथे 2 पेिदलायी ते 4 पेिदलायी दयम्मान बायतयत्न ऩांडडत बीभवेन 
जोळी ळास्त्रीम वांगीत भशोत्वलाचे ेमोजनशी कयण्मात ेरे ेशे. ेज म्शणजेच 2 पेिदलायी योजी फेगभ 
ऩयलीन वदरताना ेणण ऩां. जमतीथय भेलदांडी माांचे गामन झारे. ळदक्रलायी म्शणजेच 3 पेिदलायी योजी वल. 
ेयती अांकरीकय, वल. वातनमा ऩाटणकय, वलयाज जोळी माांचे गामन शोणाय ेशे. तय ऩां. उद्धल ेऩेगाांलकय 
ेणण ऩां. ऩदष्ट्कयाज कोष्ट्टी माांचे लादन शोणाय ेशे. ळतनलायी म्शणजेच 4 पेिदलायी योजी ऩां. याजा काऱे, डॉ. 
ेमळऴ यानड ेेणण ऩां. कैलयामकद भाय गदयल माांचे गामन तय वल. करा याभनाथ माांचे लादन शोणाय ेशे. 


