
 

 

 

रमेश सिप्पी, रमेश प्रिाद आणि राजदत्त याांचा १६ व्या 'पपफ'अांतर्गत पिशषे िन्मान 

• एि. पी. बालिुब्रह्मण्यम याांना 'एि. डी. बमगन आांतरराष्ट्रीय क्रिएटिव्ह अॅिाडग' 
• येत्या ११ जानेिारीला 'कोथरूड सििीप्राईड' येथे भव्य िमारांभात महोत्ििाच ेउद्घािन 
• 'मने डोन्ि िाय' ही महोत्ििाची 'ओपननांर् क्रफल्म' 

पुणे, ८ जानेवारी, २०१८ : भारतीय चित्रपटसषृ्टीसाठी दिलेल्या अद्ववतीय योगिानाबद्िल अनेक 
गाजलेल्या द िंिी चित्रपटािंि ेप्रससद्ध दिग्िर्शक रमेर् ससप्पी, ननमाशते व 'प्रसाि स्टुडिओज'्ि ेप्रमुख 
रमेर् प्रसाि आणण मराठी चित्रपटसषृ्टीतील ज्येष्ठ दिग्िर्शक राजित्त यािंना 'पुणे आिंतरराष्रीय 
चित्रपट म ोत्सवा'त (वपफ) 'वपफ डिसस्टिंसग्वश्ि अॅवॉिश'  ा ववर्षे पुरस्कार प्रिान करून गौरवण्यात 
येणार आ े, तर प्रससद्ध गायक एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यािंना 'एस. िी. बमशन आिंतरराष्रीय 
क्रिएदटव्  अॅवािश' या पुरस्काराने सन्माननत केले जाणार आ े.  

म ोत्सवाि ेअध्यक्ष व सिंिालक िॉ. जब्बार पटेल यािंनी आज पत्रकार पररषिेत  े पुरस्कार जा ीर 
केले, तसेि 'वपफ'मध्ये पुरस्कारार्थींना दिल्या जाणा-या खास मानचिन् ािंि ेी अनावरण पटेल यािंनी 
या वेळी केले. 'वपफ'ि ेप्रकल्प सिंिालक श्रीननवासा सिंर्थानम आणण ननवि ससमती सिस्य असभजीत 
रणदिवे या वेळी उपसस्र्थत  ोते.  

'पुणे क्रफल्म फाऊिं िरे्न' आणण म ाराष्र र्ासनाच्या सिंयुक्त ववद्यमाने आयोसजत केल्या जाणा-या 
'पुणे आिंतरराष्रीय चित्रपट म ोत्सवा'ि े  े १६ वे वषश आ े. येत्या गुरूवारी- ११ जानेवारी रोजी  
सायिंकाळी ४.३० वाजता कोर्थरूि ससटी प्राईि चित्रपटग ृात म ोत्सवाि ेउद्घाटन करण्यात येणार 
असून त्या वेळी रमेर् ससप्पी, रमेर् प्रसाि आणण एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यािंना पुरस्कार प्रिान 
करण्यात येणार आ ेत, तर राजित्त यािंना १८ जानेवारी रोजी म ोत्सवाच्या समारोपप्रसिंगी 
गौरवण्यात येणार आ े. उद्घाटन समारिंभानिंतर अॅलन ड्रल्जेववक दिग्िसर्शत ‘मेन िोन्ि िाय’  ा 
बोसस्नयन भाषेतील चित्रपट िाखवून म ोत्सवाला सुरूवात  ोणार आ े.  

रमेर् ससप्पी  े द िंिी चित्रपटसषृ्टीतील दिग्िर्शक व ननमाशते म् णून प्रससद्ध आ ेत. 'अिंिाज' 
(१९७१)  ा त्यािंिा पद ला चित्रपट असला तरी १९७२ मध्ये आलेल्या 'सीता और गीता'ने त्यािंना 



दिग्िर्शक म् णून ओळख समळवून दिली आणण १९७५ मध्ये आलेल्या 'र्ोले' या चित्रपटाने तर 
लोकवप्रयतेच्या सवश पाय-या पार केल्या. 'र्ान', 'र्क्ती', 'सागर' अर्ा अनेक चित्रपटािंबरोबरि 
ससप्पी यािंनी दिग्िसर्शत केलेली 'बुननयाि'  ी िरूचित्रवाणीवरील मासलका ी ववर्षे लोकवप्रय 
झाली.     

प्रससद्ध ननमाशते आणण उद्योजक असलेले रमेर् प्रसाि  े 'प्रसाि स्टुडिओज'ि े अध्यक्ष व 
प्रमुख आ ेत. ज्येष्ठ ननमाशते, असभनेते व दिग्िर्शक एल. व् ी. प्रसाि यािंिे ते पुत्र आ ेत.  

मराठी चित्रपटसषृ्टीच्या सुवणशकाळातील ज्येष्ठ दिग्िर्शक राजित्त यािंि े चित्रपट त्यातील 
कौटुिंबबकता व नाट्यमयतेमुळे ववर्षे प्रससद्ध झाले. साठच्या िर्कापासून कायशरत असलेल्या 
राजित्त यािंनी 'घरिी राणी' (१९६८), 'अपराध' (१९६९), 'भोळीभाबिी' (१९७२), 'िेवकीनिंिन 
गोपाला' (१९७७), 'अष्टववनायक' (१९७८), 'पुढििं पाऊल' (१९८५) असे ववववध ववषयािंवरील 
चित्रपट दिग्िसर्शत केले. का ी चित्रपटािंमध्ये त्यािंनी असभनय िेखील केला आ े.  

यावषीिा एस. िी. बमशन आिंतरराष्रीय पुरस्कार प्रससद्ध गायक एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम 
यािंना प्रिान करण्यात येणार आ े. एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यािंि े तेलुगु, तसमळ, कन्नि 
आणण द िंिी भाषेतील चित्रपटसिंगीतात अतुलनीय योगिान आ े. ववववध भाषािंमधील सुमारे ४० 
 जारािं ून अचधक गाणी त्यािंनी गायली असून त ेस ा वेळा राष्रीय पुरस्काराि ेमानकरी ठरले 
आ ेत. गायक म् णून असलेल्या ओळखीबरोबरि िबबिंग आदटशस्ट, सिंगीतकार आणण िररत्र 
असभनेते म् णून ी त्यािंनी काम केले आ े.      
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