
 

 

 

गोव िंद निहलािी, ददलीप प्रभा ळकर आनि रामलक्ष्मि यािंचा १७ व्या 'नपफ'अिंतगगत न शषे सन्माि 

 

- सिंगीतकार रामलक्ष्मि यािंिा 'एस. डी. बमगि इिंटरिॅशिल अ ॉडग फॉर दिएटटव्ह म्युनिक अॅण्ड साउिंड' 
जाहीर 
- येत्या १० जािे ारीला नसटीप्राईड कोथरूड येथे भव्य समारिंभात होिार महोत्स ाचे उद्घाटि 

- राज्याचे सािंस्कृनतक मिंत्री न िोद ता ड ेयािंच्या मुख्य उपनस्थतीत होिार ‘नपफ’चे उद्घाटि 

- प्रनसद्ध अनभिेत्री तबू नहची ‘दफफ’मध्ये खास उपनस्थती. 
 

पुिे, ७ जािे ारी, २०१९ : भारतीय नचत्रपटसृष्टीसाठी ददलेल्या अनितीय योगदािाबद्दल अिेक वहिंदी 
नचत्रपटािंचे ददग्दशगक असलेल्या गोव िंद निहलािी आनि नचत्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अनभितेे ददलीप प्रभा ळकर 
यािंिा 'पुिे आिंतरराष्ट्रीय नचत्रपट महोत्स ा'त 'नपफ नडवस्टिंनग् श्ड अॅ ॉडग' हा न शेष पुरस्कार प्रदाि करूि 
गौरन ण्यात येिार आह.े तर प्रनसद्ध सिंगीतकर रामलक्ष्मि यािंिा 'एस. डी. बमगि इिंटरिॅशिल अ ॉडग फॉर 
दिएटटव्ह म्युनिक अॅण्ड साउिंड' या पुरस्कारािे सन्मानित केल े जािार असल्याची घोषिा महोत्स ाच े
अध्यक्ष   सिंचालक डॉ. जब्बार पटेल यािंिी आज पत्रकार पटरषदते केली. महोत्स ाचे सनच  र ी गुप्ता या 
 ेळी व्यासपीठा र उपनस्थत होते.  
 

'पुिे दफल्म फाऊिं डशेि' आनि महाराष्ट्र शासिाच्या सिंयुक्त न द्यमािे आयोनजत केल्या जािा-या 'पुिे 
आिंतरराष्ट्रीय नचत्रपट महोत्स ा'चे ह े१७  े  षग आह.े येत्या गुरू ारी दद. १० जािे ारी रोजी सायिंकाळी 
४.३०  ाजता कोथरूड नसटीप्राईड नचत्रपटगृहात महोत्स ाचे उद्घाटि करण्यात येिार असूि या ेळी 
गोव िंद निहलािी, ददलीप प्रभा ळकर आनि रामलक्ष्मि यािंिा  रील पुरस्कारािंिी सन्मानित करण्यात 
येिार आह.े या ेळी राज्याचे सािंस्कृनतक मिंत्री न िोद ता डे, ज्येष्ठ अनभिेत्री रोनहिी हटंगिंगडी, प्रनसद्ध 
अनभिेत्री सई ताम्हिकर उद्घाटि समारिंभास प्रमुख पाहुिे म्हिूि उपनस्थत राहिार आहते. तर प्रनसद्ध 
अनभिेते सुनमत राघ ि उद्घाटि सोहळ्याचे सूत्रसिंचालि करिार आहते. या कायगिमाििंतर नचलीचा ‘डमॅ 
दकड्स’ हा गोन्जालो जनस्टनिअॅिो ददग्दर्शगत स्पॅनिश नचत्रपट महोत्स ाची ‘ओपवििंग दफल्म’ म्हिूि 
दाखन ला जाईल, अशी मानहतीही डॉ. पटेल यािंिी या ळेी ददली. 
 

वहिंदी नचत्रपटािंमधील प्रनसद्ध अनभिेत्री तबू नहची यिंदाच्या ‘नपफ’मध्ये खास उपनस्थती असिार आह.े 
महोत्स ाच्या दसु-या दद शी तबू ‘अिंधाधुि’ या आपल्या नचत्रपटाच्या प्रदशगिाच्या  ेळी नसटीप्राईड 
कोथरूड येथे उपनस्थत राहिार आह,े तर  १२ जािे ारीला ‘अिंधाधुि’चे ददग्दशगक श्रीराम राघ ि 
यािंच्यासह तबू नसटीप्राईड कोथरूड नचत्रपटगृहाच्या मागील बाजूस भर ल्या जािा-या ‘दफफ फोरम’ला 
भेट दिेार आह.े   



िा ाजल्या गेलेल्या अिेक वहिंदी नचत्रपटािंचे ददग्दशगक असलेल्या गोव िंद निहलािी आनि अनभिेते ददलीप 
प्रभा ळकर यािंिा यिंदा 'नपफ नडवस्टिंनग् श्ड अॅ ॉडग' हा न शेष पुरस्कार प्रदाि करूि गौर ण्यात येिार आह.े 
निहलािी यािंच े ‘आिोश’, ‘अधगसत्य’, ‘न जेता’, ‘तमस’, ‘द्रोहकाल’, ‘द े’ ह ेनचत्रपट न शेष िा ाजल ेगेले.  
याबरोबरच भारत सरकारकडूि पद्मश्री पुरस्कारािे त्यािंिा सन्मानित करण्यात आले आह.े याबरोबरच 
िुकतेच ‘ती आनि इतर’ या मराठी नचत्रपटाचे ददग्दशगि दखेील त्यािंिी केले आह.े 
 

तर दसुरे पुरस्कार न जेत े ददलीप प्रभा ळकर ह े मराठी   वहिंदी नचत्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अनभिेते आनि 
लेखक असूि त्यािंिी वहिंदी नचत्रपटािंमध्ये दखेील काम केले आह.े ‘िपाटलेला’, 'चौकट राजा', 'एक डा  
भुताचा' या नचत्रपटािंमध्ये त्यािंिी प्रमुख भूनमका बजा ल्या आहते. मराठी दरूनचत्र ािीमध्ये 'आबा टटपरे' 
ही भूनमका जिू त्यािंची ओळख िाली आह.े त्यािंच्या ‘अिुददिी’ या पुस्तका र आधाटरत ‘श्रीयुत गिंगाधर 
टटपरे’ ही मानलका पे्रक्षकािंच्या पसिंतीस उतरली. याबरोबरच ‘लगे रहो मुन्नाभाई’मध्ये त्यािंिी साकारलेल े
महात्मा गािंधी पे्रक्षकािंच्या खास पसिंतीस उतरले. ‘अलबत्त्या गलबत्त्या’ या िाटकातील चेटदकिीची भूनमका, 
‘िातीगोती’ या िाटकातील मािनसकदषृ्ट्या न कलािंग मुलाच्या बापाची त्यािंिी साकारलेली भनूमका 
गाजली, तर रिंगभूमी र सध्या गाजत असलेल्या ‘आरण्यक’ या िाटकामध्येही त्यािंची प्रमुख भूनमका आह.े 
प्रभा ळकर लेखक म्हिूिही प्रनसद्ध असूि असूि ‘बोक्या सातबिंड’े, ‘गुगली’ यािंसारख्या अिेक पुस्तकािंचे 
लेखि त्यािंिी केले आह.े  
       

याििंतर ज्येष्ठ सिंगीतकार रामलक्ष्मि यािंिा 'एस. डी. बमगि आिंतरराष्ट्रीय दिएटटव्ह म्युनिक अॅण्ड साउिंड 
अॅ ाडग'िे सन्मानित करण्यात येिार आह.े सिंगीत क्षेत्रातील मोलाच्या योगदािासाठी त्यािंिा या पुरस्काराि े
सन्मानित करण्यात येिार आह.े रामलक्ष्मि यािंचे खरे िा  न जय पाटील असूि त्यािंिा सिंगीतकार लक्ष्मि 
म्हिूिही ओळखल े जात.े िागपूरहूि मुिंबईला आलेल्या त्यािंिी  आत्मन श्वासाच्या जोरा र बॉनल ूडच्या 
मोहमयी दनुियेत प्र ेश तर नमळ लाच, पि स् त:चा स् तिंत्र असा  ठसाही उमट ला. रामलक्ष्मि ही   
सिंगीत ददग्दशगकािंची जोडीच होती. त्यापैकी राम यािंचे १९७६ मध्ये निधि िाले. त्याििंतही लक्ष्मि यािंिी 
‘रामलक्ष्मि’ हचे िा  कायम ठे ले. तब्बल ९० हूि अनधक मराठी, वहिंदी नचत्रपटात एकाहूि एक सरस 
गािी ददली. ‘पािंडू ह ालदार’, ‘तुमचिं आमचिं जमलिं’, ‘राम राम गिंगाराम’, ‘बोट ला ीि नतथिं गुदगुल्या’, 
‘आली अिंगा र’ अशा गाजलेल्या नचत्रपटािंसाठी त्यािंिी काम केले. ‘राजश्री प्रॉडक्शि’ आनि रामलक्ष्मि ह े
समीकरि प्रचिंड यशस् ी िाले. ‘तरािा’, ‘मैिे प्यार दकया’, ‘हम आपके ह ैकौि’, ‘हम साथ साथ ह’ै अशा 
अिेक नचत्रपटािंिा त्यािंिी सिंगीत ददले. 
 

अनधक मानहतीसाठी सिंपकग  - पुि ेदफल्म फाऊिं डशेि - ०२० – २४२६५१६१ 

 


