
वाांस्कृततक कामय भांत्रमाांच्मा शस्ते दृकश्राव्म कें द्राचे उदघाटन  

 

भशायाष्ट्राच्मा वाांस्कृततक वांऩन्नतेचे उदाशयण जगारा ददरे जाईर 

 

- वाांस्कृततक कामय भांत्री वधुीय भुनगांटीलाय 

 

भुांफई, दद.२६: भशायाष्ट्रारा वांऩन्न अवा ऐततशासवक, वाांस्कृततक लायवा राबरेरा आशे. मा वांऩन्न अळा 
लयावाचे जतन आणण जोऩावना करून मेणाऱ्मा काऱात अख्मा जगाभध्मे भशायाष्ट्राच्मा वाांस्कृततक लायवाचे 
उदाशयण ददरे जाईर अवे वाांस्कृततक कामय भांत्री वुधीय भुनगांटीलाय माांनी वाांगगतरे. 

 

भशायाष्ट्र याज्म वाांस्कृततक कामय वलबागाच्मा दृकश्राव्म कें द्राचे "स्लयारम" दारनात आज उद्घाटन केरे. 
मालेऱी ज्मेष्ट्ठ यांगकभी ऩद्भश्री लाभन कें दे्र, दाळयतनका वलबागाचे वगचल ददरीऩ फरवेकय, वाांस्कृततक कामय 
वांचारक बफबीऴण चलये  माांच्मावश वाांस्कृततक षेत्रातीर अनेक भान्मलय उऩस्स्थत शोते. 

 

श्री. भुनगांटीलाय म्शणारे की, भशायाष्ट्राचा वाांस्कृततक लायवा आशेच. जेथे छत्रऩती सळलाजी भशायाज शे 
आऩरे दैलत आशेत. त्माच भशायाष्ट्रात भशऴी लास्मभकी आणण बगलदगीता ऩण आशे. ळके्ववऩअय वलाांना 
भाशीत अवतो ऩण कासरदावशी माच बूभीतरा आशे.  एकूणच शीच भशायाष्ट्राची ओऱख आऩममारा 
जगबयात ऩोचलामची आशे. भशायाष्ट्रात आगथयक वुफत्ता आशे तळीच वाांस्कृततक वुफत्ता आशे कायण 
आऩममाकड ेअवरेरी करेची भाध्मभे आऩरे भन आनांदी ठेलण्माचे काभ कयतात. आऩरा शॅवऩनेव इांडके्व 
लाढवलणाऱ्मा वांस्कृतीचे जतन आणण वांलधयन कयण्मावाठी वलय प्रमत्न आऩण करू. वाांस्कृततक लायळात 
भशायाष्ट्राचा क्रभाांक जगात ऩदशममा दशात रागेर इतका वभदृ्ध लायवा आऩममाकड ेआशे, अवे ते म्शणारे. 

 

भाणवाच्मा भनुष्ट्मत्लारा उन्नत ल ऩरयऩूणय कयण्माचे करेचे शे वाभर्थमय आणण त्माफाफतीत भशायाष्ट्राचा 
वलश्लवलख्मात लायवा ल आगऱेऩणा ध्मानात घेऊन शी करा जतन, वांलधयन ल जोऩावाण्मावाठी ध्लतनभुदद्रत 
वांगीतवांग्रशारमाची स्थाऩना कयण्मात आरेरी आशे. याज्माच्मा दृकश्राव्म करेचा भोठा लायवा डडजीटर 



रूऩात ऩुढच्मा वऩढीरा भनोयांजनावोफत अभ्मावावाठीशी मा दृकश्राव्म कें द्राच्मा भाध्मभातून उऩरब्ध शोणाय 
अवममाचे श्री. भुनगांटीलाय मालेऱी म्शणारे. 

 

श्री. कें दे्र मालेऱी म्शणारे की, यलीांद्र नाट्म भांददय मेथीर लास्तूचा इतक्मा करात्भक ऩद्धतीने लाऩय शोणाय 
आशे माचा आनांद लाटतो. 

 

दृकश्राव्म दारनावलऴमी : 

 

यलीांद्र नाट्म भांददय भुांफई मेथे एका दृकश्राव्म दारनाची  Listening Centre) तनसभयती कयण्मात आरेरी आशे. 
मा दारनाभध्मे नाट्म, गचत्रऩट, रोककरा, ळास्त्रीम वांगीत मावलऴमीची दसुभयऱ वादयीकयण शोणाय आशेत.मा 
असबरेखाांभध्मे कॅवेट, ध्लतनभुदद्रका, स्व्शडडओ स्क्रप्व, ऩुस्तके, पोटो, बाऴणे इत्मादी दसुभयऱ फाफीांचा वभालेळ 
आशे. शे दारन वलयवाभान्माांवाठी आजऩावून खुरे शोत आशे.  

 

करा शी तनवगयतनसभयत वषृ्ट्टीरा अगधक यभणीम फनवलणायी भानलतनसभयत प्रततवषृ्ट्टी अवते. ती भानलाच्मा 
अस्स्तत्लारा अगधक वुांदय फनवलते.त्माच्मा अांतफायह्म  

जीलनवत्लारा आवलष्ट्कृत कयते. भाणवा-भाणवारा प्रवन्नऩणे जोडते आणण वभग्र भानली जीलनारा 
आनांदभम कयते.कोणत्माशी कराषेत्रातीर काभगगयी शा त्मा वभाजाच्मा नलतनभायण षभप्रसेचा एक अत्मांत 
भशत्त्लाचा भाऩदांड अवतो.  

 

ध्लतनभुदद्रत वांगीत वांग्रशारमाभध्मे वाांस्कृततक कामयवांचारनारमाभापय त आमोस्जत कयण्मात आरेरे 
ळास्त्रीम वांगीतकामयक्रभाचे दसुभयऱ ध्लनीभुद्रण उऩरब्ध आशे. तवेच गचत्रऩट भशोत्वल, ऩुयस्काय वोशऱे, 

रोककरा  

भशोत्वल, सळबफये, ऩरयवांलाद माकामयक्रभाांचेशी जतन माभापय त कयण्मात आरेरे आशे. 

 



वलवलध ज्मेष्ट्ठ करालांताांच्मा भुराखती जवे की, फाऱ कुयतडकय,प्रबाकय जोग, भोशनदाव वुखटणकय, 

वुरोचना राटकय,बारुडयत्न तनयांजन बाकये, ळाशीय देलानांद भाऱी, बयत कदभ  गोंधऱ,नतृ्माांगना येश्भा  

ऩरयतेकय, अरुण काकड,ेबारचांद्र ऩेंढायकय, ककळोयी आभोणकय,अप्ऩा लढालकय,प्रबा अत्र,ेगचत्तयांजन  

कोमशटकय, आत्भायाभ बेंड,ेइ. भातब्फय करालांताांच्मा भरुाखती उऩरब्ध आशेत.यानजाई, प्रततबा आणण 
प्रततभा, ळब्दाऩसरकडरे इ. भुराखतीांचे कामयक्रभाांचे ध्लतनगचत्रभुद्रण दयुदळयन माांच्माकडून उऩरब्ध करुन 
घेण्मात आरेरे आशे. श्री. के.टी.देळभुख माांनी वांग्रशीत केरेममा दसुभयऱ नाटकाांचे,कराकायाांचे पोटोचे जतन 

करुन डडस्जटर स्लरुऩात ठेलण्मात आरेरे आशेत.बारचांद्र ऩेंढायकय माांनी ध्लतनभुदद्रत केरेममा नाटकाांचे 
ध्लतनभुद्रणस्लयारम भध्मे उऩरब्ध आशे.वाांस्कृततक कामय वांचारनारमाने 1985 वारी वांग्रदशत केरेरी 
वांगीत लगद्म नाटकाांचे ध्लतनगचभुद्रण स्लयारमात उऩरब्ध आशे.उदा.वांगीत भानाऩभान,वांगीत जम जम  

गौयीळांकय,वांगीत ऩुण्मप्रबाल,वांगीत वांळम कमरोऱ,वांगीत ऩांडडतयाज जगन्नाथ,वांगीत वुलणयतुरा,वांगीत 
स्लमांलय,वांगीत भदनाची भांस्जयी,यामगडारा जेव्शा जाग मेते 

 गद्म).भशायाष्ट्रातीर नऊ वलद्मावऩठाांभापय त कयण्मात आरेममा रोककरावलेषणाचे ध्लतनगचत्रभुद्रण 
‘स्लयारम‘मेथे उऩरब्ध आशे. 


