
    

बीबीबीबी. . . . पीपीपीपी. . . . सगसगसगसग, , , , िव म गोखल ेयाचंा िपफ दर यान िवशषे स मानिव म गोखल ेयाचंा िपफ दर यान िवशषे स मानिव म गोखल ेयाचंा िपफ दर यान िवशषे स मानिव म गोखल ेयाचंा िपफ दर यान िवशषे स मान    

- ये  संगीत द द शका उषा ख ा यांना 'एस. डी. बमन इंटरनॅशनल अवॉड फॉर ए ट ह युिझक अॅ ड 
साउंड' जाहीर 
- ये या ९ जानेवारीला बालगंधव रंगमं दर येथे भ  समारंभात होणार महो सवाचे उ ाटन 
- मराठी पधा मक िवभागातील िच पट व ायबल शॉट फ म कॉि प टशनमधील िच पटांची नावे जाहीर   
 

पुणे, ३ जानेवारी, २०२० : भारतीय िच पटसृ ीसाठी दले या अि तीय योगदानाब ल अनेक हदी 
मािलकांचे द दशक असले या बी. पी. सग आिण अिभनेते िव म गोखले यांना १८ ा  'पुणे आंतररा ीय 
िच पट महो सवा'त 'िपफ िड टि व ड अॅवॉड' हा िवशेष पुर कार दान क न गौरिव यात येणार आहे. तर 
ये  संगीत द द शका उषा ख ा यांना या वष चा 'एस. डी. बमन इंटरनॅशनल अवॉड फॉर ए ट ह युिझक 

अॅ ड साउंड' या पुर कार देत स मािनत केले जाणार अस याची घोषणा महो सवाचे अ य  व संचालक डॉ. 
ज बार पटेल यांनी आज प कार प रषदेत केली.  
 

पुणे फ म फाऊंडेशनचे िव त रवी गु ा, महो सवाचे कला मक द दशक समर नखाते, रा ीय िच पट 
सं हालयाचे संचालक काश मगदमू, अिखल भारतीय मराठी िच पट महामंडळाचे अ य  मेघराज 
राजेभोसले, ायबल रसच अॅ ड े नग इि ट ूट या सहआयु  नं दनी अवाडे या वेळी उपि थत होते. 
 
'पुणे फ म फाऊंडेशन' आिण महारा  शासना या संयु  िव माने आयोिजत के या जाणा-या पुणे आंतररा ीय 
िच पट महो सवाचे हे १८ वे वष असून ‘महारा ाचे िहरक महो सवी वष’ ही यावष ची 'थीम' आहे. ये या 
गु वारी द. ९ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता जंगली महाराज र यावरील बालगंधव रंगमं दर येथे 
महो सवाचे उ ाटन कर यात येणार असून यावेळी बी. पी. सग, िव म गोखले आिण उषा ख ा यांना वरील 
पुर कारांनी स मािनत कर यात येणार आहे. यावेळी सीआयडी या मािलकेत भूिमका साकारलेले अिभनेते 
िशवाजी साटम, आ द य ीवा तव आिण दयानंद शे ी यां याबरोबर िस  मराठी अिभने ी मु ा बव यांची 
खास उपि थती असणार आहे. या काय मानंतर जुआन होजे कँपानेला द द शत ‘द िवझ स टेल’ हा 
अजटीनाचा िच पट महो सवाची ‘ओप नग फ म’ हणून लॉ कॉलेज र ता व कोथ ड येथील 
एनएफएआयम ये दाखिवला जाईल, अशी मािहतीही डॉ. पटेल यांनी यावेळी दली. 
 
आज झाले या प कार प रषदेत मराठी पधा मक िच पटां या नावांची घोषणा देखील कर यात आली. या 
िवभागात िनवड झालेले मराठी िच पट पुढील माणे –  
१ ) ‘तु या आईला (िशवी नाय, खेळाचं नाव हाय ते)’ – द दशक सुजय सुिनल डहाके,  
२) ‘िचवटी’ – द दशक राजकुमार ल मणराव तांगडे, ३) ‘वाय’- द दशक अिजत सूयकांत वाडीकर,  
४) ‘फोटो ेम’ – द दशक आ द य राठी व गाय ी पाटील, ५) ‘ माईल लीज’ – द दशक िव म फडणीस,  
६) ‘बो साई’ – द दशक समीर आशा पाटील, ७) ‘आनंदी गोपाळ’ – द दशक समीर संजय िव ांस  
 
 
 
 



याबरोबरच यावष  पिह यांदाच ायबल रसच अॅ ड े नग इि ट ूट शॉट फ म कॉि प टशन देखील 
आयोजकांकडून जाहीर कर यात आली होती.  
यांमधील लघुपटांची नावे पुढील माणे – १) ‘सोय रक’ ( द दशक - बंडुराव वसंत जाधव), २) ‘थालकाठी’ 
( द दशक – िववेक पी कुलकण ), ३) तारपा ( द दशक - िवशाल एकनाथ बड), ४) थाळी वा  ( द दशक - 
पवन भाकर धावरे), ५) ‘चंक  सोकडा’ ( द दशक - धमा वानखडे), ६) ‘रानी बेटी’ ( द दशक - धमा वानखडे), 
७) ‘मूळ’ ( द दशक - सुयोग देशपांडे), ८) ‘पडकाई ’ ( द दशक - अमर मेलिगरी), ९) ‘थालसर- बंगसर’ 
( द दशक - आर एम जाधव), १०) ‘द मायटी ग स- ि स ऑफ चंदगड’ ( द दशक –िवपलव सुभाष शदे), 
११) ‘नंदी बैल’ ( द दशक - रा ल रामचं  पवार), १२) ‘भांगासार थाल’ ( द दशक- रा ल रामचं  पवार), 
१३) ‘आट ऑफ लाईफ’ ( द दशक- सायली तनपुरे), १४) ‘तारपा- ऑग स ऑफ अॅन इनोसंट क चर’ ( द दशक 
– मनोज अ पासो जाणवेकर), १५) ‘वनोपचार आ दवास चा’ ( द दशक- शांत काढे) 
 

या वष  'िपफ िड टि व ड अॅवॉड' जाहीर झालेले बी. पी. सग अथात ि ज  पाल सग हे भारतीय िच पट 
सृ ीतील एक यश वी िनमाते व द दशक आहेत. देशात सवािधक काळ हणजे त बल २१ वष सु  राहणारी 
मािलका हा िव म न दिवले या ‘सीआयडी’ या मािलकेचे ते िनमाते व द दशक आहेत. याच मािलकेत यांनी 
डीसीपी िच ोले हे पा  देखील साकारले आहे. यािशवाय सोनी टी ही वरील ‘आहट’ ही भयपट मािलका आिण 
इतर मािलकांचे द दशन देखील यांनी केले आहे. पु यातील फ म अँड टेिलि हजन इि ट ूट ऑफ इंिडयाच े
अ य  हणून ते स या जबाबदारी पार पाडत आहेत.  
 

तर दसुरे पुर कार िवजेते िव म गोखले हे मराठी ना -िच पट े ातील िस  अिभनेते आहेत. िच पट, 
मािलका व नाटक अशा तीनही मा यमांतून यांनी काम केले असून अिभनयासोबतच लेखन, द दशन े ात 
देखील यांनी आपला वेगळा ठसा उमटिवला आहे. यांनी द द शत केले या ‘आघात’ हा िच पटाचे 
समी कांकडून िवशेष कौतुक झालेले आहे. २०१३ साली द शत झाले या ‘अनुमती’ या िच पटातील 
अिभनयासाठी यांना रा ीय पुर काराने गौरव यात आले आहे. यांनी मराठी बरोबरच हदी िच पट आिण 
मािलकांम येही काम केलेले आहे. घरातूनच अिभनयाचे बाळकडू िमळाले या िव म गोखले यांनी ‘कथा’, 
‘कमला’, ‘जावई माझा भला’, ‘दसुरा सामना’, ‘समोर या घरात’, ‘सरगम’, ‘ वामी’ या नाटकांबरोबरच 
‘आघात’,’आधार तंभ’, ‘दे दणा दण’, ‘नटस ाट’, ‘माहेरची साडी’,’लपंडाव’, ‘िस ांत’ या मराठी िच पटात 
भूिमका साकार या आहेत. ‘ वग नरक’, ‘हम दल दे चुके सनम’, ‘हसते हसते’, ‘हे राम’ यांसार या अनेक हदी 
िच पटांम ये देखील यांनी भूिमका िनभाव या आहेत. ‘अकबर िबरबल’, टार वाहवरील ‘अि हो ’, 
‘अ पिवराम’, दरूदशन वरील ‘उडान’, ‘कुछ खोया कुछ पाया’, ‘जीवनसाथी’, ‘ि धाता’, ‘मेरा नाम करेगा 
रोशन’, झी मराठी वरील ‘या सुखांनो या’, ‘िव ’, ‘संजीवनी’ व ‘ सहासन’ या यां या मािलकाही खूप 
गाज या. 
 

यानंतर ये  संगीत द द शका उषा ख ा यांना 'एस. डी. बमन आंतररा ीय ए ट ह युिझक अॅ ड साउंड 
अॅवाड'ने स मािनत कर यात येणार आहे. संगीत े ातील मोला या योगदानासाठी यांना या पुर काराने 
स मािनत कर यात येणार आहे.  हदी िच पट सृ ीत सु वाती या काळातील संगीत द दशन े ात पाय 
रोवणा-या मिहला संगीतकार हणून उषा ख ा ओळख या जातात. ‘एक सपेरा, एक लुटेरा’ िच पटातील ‘हम 
तुमसे जुदा हो के...’ ‘छोडो कल क  बात’, ‘शायद मेरी शादी का खयाल’, ‘ जदगी यार का गीत है’, ‘आप तो 
ऐसे ना थे’ ही गाणीच उषा ख ा यांची ओळख आहेत, असे हट यास वावगे ठरणार नाही. गेली ४० वष 
यश वीपणे या संगीत द दशन े ात कायरत आहेत. १९८३ साली आले या ‘सौतन’ िच पटासाठी यांना 
फ म फेअर पुर काराने देखील गौरिव यात आले आहे. 

 

 

  


