नभस्काय भंडऱी,
२०१२ लऴष कवे वंऩरे शे कऱरेच नाशी. प्रत्मेक लऴी भंडऱाची शोणायी प्रगती शी नक्कीच उल्रेखनीम फाफ आशे .
त्माभुऱे २०११च्मा वमभतीकडू न वूत्रे ऩुढे घेऊन जाताना एकच वलचाय शोता तो म्शणजे भशायाष्ट्र भंडऱाचा शा अश्वभेध
२०१२च्मा वमभतीरा वभथषऩणे ऩुढे नेता मेईर का नाशी? आता २०१२चे लऴष वंऩत आरे आणण केरेल्मा काभाचा आढाला

घेण्माची लेऱ आरी आशे . करा, वाहशत्म, वंस्कृ ती आणण वभाज शे आऩल्मा भशायाष्ट्र भंडऱाचे स्तंब. ह्या चाय स्तंबांच्मा
चौकटीत याशून आऩरी भाम-भयाठी जऩण्माचा आम्शी प्रमत्न केरा.
करा - वंक्रांतीच्मा कामषक्रभाने २०१२च्मा लऴाषची वुयलात झारी. रशान भुरांनी वदय केरेल्मा वलवलध आकऴषक नृत्मांनी
शा कामषक्रभ खूऩच यं गरा.

शमनंग्टन फीचलय आमोणजत केरेल्मा शोऱी आणण यं गऩंचभीचा रशान भोठ्मांनी भनभुयाद

आनंद रुटरा. मचत्रऩट यमवकांवाठी "जन गण भन" आणण "गोऱा फेयीज" शे दोन मचत्रऩट आमोणजत कयण्मात आरे .
श्री. श्रीधय पडके मांच्मा

"हपटे अंधायाचे जाऱे "

ह्या कामषक्रभरा यमवकांचा उत्तभ प्रमतवाद मभऱारा.

आनंदभेऱा शा कामषक्रभ तय क्रीडा प्रेभी आणण ददी खलय्मांवाठी एक भेजलानीच शोती. वभाजातीर अनेक खेऱाडू ं नी
आऩल्मा उत्तभ खेऱाचे आणण णखराडू लृत्तीचे प्रदळषन तय केरेच ऩण अनेक भहशरांनी आऩल्मा उत्कृ ष्ट ऩाक-करेने
खलय्मांची भनेशी णजंकरी. दयलऴी

प्रभाणे ह्या लऴीवुद्धा गणेळ उत्वल भोठ्मा हदभाखात ऩाय ऩडरा. गणेळ उत्वला मनमभत्त

ऩुण्माशून आरेल्मा ऩद्मजाताई कुरकणी मांनी बारुड शा कामषक्रभ वादय केरा. स्थामनक कराकायांनी वादय केरेल्मा
गजया मा कामषक्रभाने प्रेषकांचे चांगरेच भनोयं जन केरे.

"फी एभ एभ" च्मा भाध्मभातून "लाश गुरु" शे नाटक आणण

जादग
ु ाय णजतंद्र यघुलीय मांचे जादच
ू े प्रमोग अवे दोन उत्कृ ष्ट कामषक्रभ वादय कयण्मात आरे. लऴाषची वांगता हदलाऱीच्मा
कामषक्रभाने झारी. आठलणीत याशाले अळा स्थामनक भंडऱीनी वादय केरेल्मा भयाठी रालणी नृत्माच्मा कामषक्रभाने
वभस्त भंडऱी मथयकून गेरी.
वाहशत्म - भंडऱाने वुरु केरेरा वाहशत्माचा लायवा आम्शीशी ऩुढे नेण्माचा प्रमत्न

केरा. ऩॉडकाष्ट "भंथन" भधून रेख,

कवलता आणण भुराखतींच्मा भाध्मभातून झारेल्मा गप्ऩा गोष्टी वादय केल्मा आणण त्माचा आऩण आस्लादशी घेतरात. हपयते
भयाठी लाचनारम भयाठी ळाऱा आणण भंडऱाच्मा इतय

कामषक्रभांभधून आऩल्मा ऩमंत आणण्माचा प्रमत्न केरा आणण

त्मारा लाचकांचा चांगरा प्रमतवाद राबत आशे .
वंस्कृ ती – भयाठी वंस्कृ ती जऩण्माचा प्रमत्न भंडऱाने नेशभीच केरेरा आशे . वंक्रांत

, गणेळ उत्वल आणण हदलाऱी ह्या

कामषक्रभांभध्मे रशान भुरांऩावून ते भोठ्मांऩमंत वगळ्मांनीच आऩरी वंस्कृ ती जतन कयण्मात शातबाय रालरा. ह्या लऴी
गणयामाचे आगभन तय चक्क रॉव एंजेमरवच्मा

गडालय झारे. ह्या लऴी गणेळ बक्तांनी आणण दे णगीदायांनी वढऱ शस्ते

भदत केल्माभुऱे गणेळ उत्वल हदभाखात ऩाय ऩाडरा. भंडऱ वलष दे णगीदायांचे ळतळ: आबायी आशे .

वभाज - भंडऱाचा वगळ्मात भशत्लाचा स्थंब म्शणजे वभाज. आऩल्मा वभाजारा एकत्र

आणण्माचा प्रमत्न भंडऱाने

नेशभीच केरेरा आशे . ह्या लऴी Satellite event शा उऩक्रभ भंडऱा तपे वुरु कयण्मात आरा. आऩरा रॉव एंजेमरवचा
ऩरयवय एलढा भोठा आशे की भंडऱाच्मा प्रत्मेक कामषक्रभारा वगळ्मांनाच शजाय याशता मेत नाशी. म्शणुनच Satellite event च्मा
भाध्मभातून रोकांऩमंत ऩोशोचण्माचा प्रमत्न आम्शी केरा आणण ह्या प्रमत्नारा चांगरा प्रमतवादशी मभऱारा. जुरै भहशन्मात
आमोणजत केरेल्मा कॅणम्ऩंगरा तय रशान भुरांऩावून ते भोठ्मांऩमंत वगळ्मांनी च भ जा केरी. भंडऱाचा एक उऩक्रभ
म्शणजे भयाठी ळाऱा. गेरी ४ लऴे शा

उऩक्रभ वेरयटोव, अलाषइन आणण मवभी-व्मारी ह्या गालांभधून उत्तभ यीतीने चारू

आशे . १०० ऩेषा जास्त भुरे ऩयदे ळात याशूनशी भयाठी मळकत आशे त.

तवेच भंडऱाचा अजून एक उऩक्रभ

“भागष”. शा

उऩक्रभ गेल्मा ४ लऴाषऩावून मळस्लीऩाणे चारवलरा जात आशे . भागष वलऴमी अमधक भाहशती भंडऱाच्मा वंकेत स्थऱालय
उऩरब्द आशे .
२०१२ भध्मे आम्शी एकंदय ११ कामषक्रभ आऩल्मा वभोय वादय केरे. शे कामषक्रभ वादय
२०१२च्मा कामषकारयणीचा. आता त्मातीर काशी भंडऱी मनलृत्त

कयण्मात भोठा लाटा शोता तो

शोत आशे त आणण नलीन दभाची भंडऱी कामषकारयणीलय

मेत आशे त. जवे भागषदळषन आणण वशकामष तुम्शी आम्शारा हदरेत तवेच वशकामष नलीन कामषकारयणीरा द्यार शी अऩेषा
आशे .
भशायाष्ट्र भंडऱ कामषकारयणी २०१२
ळैरेळ ळेट्मे , वुधन्ला कयभयकय , दीऩा दे वाई , मनतीन ऩुवाऱकय , हदनेळ मबरूड , मनणखर ळाऱीग्राभ, योहशत गालंडे,
चैतारी ऩयाळये , स्लप्नीर जाधल, वमचन वोनटक्के, वलबालयी उयणकय-भाने, स्लाती कदभ, अषम अणालकय.

