
 
 

डॉ. लाग ूंना समर्पित चित्रपट महोत्सवातील पुरस्कार माझ्यासाठी 
भावननकदृष्ट्या खास- र्वक्रम गोखल े

-‘पुणे आूंतरराष्टरीय चित्रपट महोत्सवा’िे दणक्यात उद्घाटन 

 

पुणे, दद. ९ जानेवारी, २०२० : ‘‘मला आजवर अनेक पुरस्कार ममळाल ेपरंतु डॉ. श्रीराम लाग ू
यांना समर्पित केलले्या ‘र्पफ’ चित्रपट महोत्सवात आज ममळालेला पुरस्कार माझ्यासाठी 
भावननकदृष्ट्या खास आहे. डॉ. लागू यांच्याशी माझे फार जवळच्या मतै्रीिे नाते होते. मी ४० 
वर्षे त्यांिा अमभनय पाहहला आणि त्यािा अभ्यास करत आलो. या अद्र्वतीय अमभनते्यािा 
मतृ्यू मला माझे वैयक्ततक नुकसान वाटते,’’ असे मत ज्येष्टठ अमभनेते र्वक्रम गोखले यांनी 
व्यतत केले. 
 

‘पुिे फफल्म फाउंडेशन’ आणि महाराष्टर शासन यांच्या संयुतत र्वद्यमाने आयोक्जत करण्यात 
आलेल्या ‘पुिे आंतरराष्टरीय चित्रपट महोत्सव’ अर्ाित 'र्पफ'िे आज बालगंधवि रंगमंहिर येर्े 
िितयात उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी गोखले यांना राज्यािे सांस्कृनतक मंत्री अममत 
िेशमुख यांच्या हस्ते 'र्पफ डडक्स्टंक्ववश्ड अॅवॉडि' हा र्वशेर्ष पुरस्कार प्रिान करून गौरर्वण्यात 
आले. या वेळी ते बोलत होते.   
 

याि समारंभात एटीआयआयिे अध्यक्ष व  हिविशिक बी. पी. मसगं यांनाही 'र्पफ डडक्स्टंक्ववश्ड 
अॅवॉडि' प्रिान करण्यात आला, तर ज्येष्टठ संगीत हिविमशिका उर्षा खन्ना यांिा 'एस. डी. बमिन 
इंटरनॅशनल अवॉडि फॉर फक्रएहटव्ह म्युणझक अॅण्ड साउंड' प्रिान करून सन्मान करण्यात आला. 
खन्ना या प्रकृती अस्वास््यामुळे उपक्स्र्त न राहू शकल्यामुळे त्यांच्या कुटंुबीयांनी हा 
पुरस्कार स्वीकारला. ‘महाराष्टरािे हहरक महोत्सवी वर्षि’ या र्पफ महोत्सवाच्या ‘र्ीम’ला 
अनुसरून र्वर्वध सांस्कृनतक कायिक्रम, लाविी नतृ्य व आहिवासी नतृ्य या वेळी सािर 
करण्यात आले. 
 

महोत्सवािे अध्यक्ष आणि संिालक डॉ. जब्बार पटेल, पुिे फफल्म फाउंडेशनिे सचिव रवी 
गुप्ता, महापौर मुरलीधर मोहोळ, फफल्म अँड टेमलक्व्हजन इक्न्स्ट्यूट ऑफ इंडडयािे संिालक 
भूपेंद्र कँर्ोला, सीआयडी या मामलकेत भूममका साकारलेले अमभनेते मशवाजी साटम, आहित्य 
श्रीवास्तव, ियानंि शे्टी यांच्यासह प्रमसद्ध मराठी अमभनेत्री मुतता बव,े अमभनेता सुबोध भावे 
या वेळी उपक्स्र्त होते. 
 
 
 



 

‘‘माझे वडील िंद्रकांत गोखले आज असते तर त्यांना या जानेवारीत १०० वर्षे पूिि झाली 
असती. ते डॉ. लागूंिे िाहते होते,’’ असे म्हित र्वक्रम गोखले यांनी आपला पुरस्कार 
वडडलांना समर्पित केला. ‘‘आहिवासी संस्कृतीवर आधाररत नतृ्यसंगीत हा आपला ठेवा असून 
डीजे लावून नािण्यापेक्षा या पारंपररक कलांना मोठ्या प्रमािावर व्यासपीठ ममळायला हवे,’’ 
अशी अपेक्षाही गोखले यांनी व्यतत केली. 
 

डॉ. लागू यांच्यासारखी हिवगज मािसे महाराष्टरात जन्मली हे या राज्यािे भावय आहे, असे 
सांगून अममत िेशमुख म्हिाले, ‘‘आपला हा ठेवा जोपासिे ही आपली जबाबिारी असून 
र्पफसारख्या महोत्सवांच्या माधयामातून ते घडत आहे. सांस्कृनतक मंत्री म्हिून माझ्याकडून 
असलेल्या अपके्षा मी पूिि करीन. मराठी भार्षा, कला, ससं्कृती, ना्य आणि चित्रपट यांच्या 
जोपासनेसाठी हे सरकार कहटबद्ध आहे.’’ 
 

‘‘सीआयडी मामलकेच्या ननममत्ताने मी मशवाजी साटम, अमभक्जत श्रीवास्तव व सिानंि शे्टी 
यांच्याबरोबर सलग २२ वर्षे काम केले. कोित्याही करारामशवाय आणि त्याि उत्साहाने आम्ही 
कुटंुबाप्रमािे कायिरत राहहलो,’’ अशा भावना बी. पी. मसगं यांनी व्यतत केल्या. 
 

उद्घाटन समारंभानंतर जुआन होजे कँपानेला हिविमशित ‘ि र्वझल्स टेल’ हा अजेंटीनािा 
चित्रपट महोत्सवािी ‘ओपननगं फफल्म’ म्हिून लॉ कॉलेज रस्ता व कोर्रूड येर्ील 
एनएफएआयमध्ये िाखर्वण्यात आला.  

  

 
---- ---- ----- -----  
 

फोटो ओळ 1 - बालगंधवि रंगमंहिर-18 व्या पुिे आंतरराष्टरीय चित्रपट महोत्सवािे उद्घाटन 
आज  राज्यािे सांस्कृनतक मंत्री अममत िेशमुख यांच्या हस्ते झाले. यावेळी िीपप्रज्वलन 
करताना इतर मान्यवर. (फोटोत डावीकडून) मुरलीधर मोहोळ, रवी गुप्ता, मुतता बवे, सुबक 
भावे, डास. जब्बार पटेल आणि अममत िेशमखु 

 

फोटो 2- 18 व्या पुिे आंतरराष्टरीय चित्रपट महोत्सवा अंतगित जीवनगौरव पुरस्कार िेत 
िरूचित्रवािीवरील सीआयडी मामलकेिे हिविमशित बी. पी. मसगं आणि अमभनेते र्वक्रम गोखल े
यांना 'र्पफ डडक्स्टंक्ववश्ड अॅवॉडि' हा र्वशेर्ष पुरस्कार प्रिान करून गौरर्वण्यात आले. (फोटोत 
डावीकडून) डाॅॅ. जब्बार पटेल, अमभजीत श्रीवास्तव, र्वक्रम गोखले,  अममत िेशमुख, बी.पी 
मसगं, मशवाजी साटम, ियानंि शे्टी आिी.     

 


