
 

 

 

 

‘पिफ फोरम’ िररसंवाद- ‘२०१८ मधील मराठी पित्रिटांिे यश’- प्रमुख मुदे्द 

 

  

‘पिफ फोरम’मधे्य रपववारी संध्याकाळी ‘२०१८ मधील मराठी पित्रिटांिे यश’ या पवषयावर अखखल भारतीय मराठी 

पित्रिट महामंडळ व लीड पमपडयातफे िररसंवादािे आयोजन करण्यात आले होते. अखखल भारतीय मराठी 

पित्रिट महामंडळािे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, पसटीप्राईड पित्रिटगृहािे प्रकाश िाफळकर, झी सु्टपडओिे 

व्यवसाय प्रमुख मंगेश कुलकणी, पदग्दशशक प्रवीण तरडे, भाऊराव क-हाडे, पदग्िाल लांजेकर, पवशाल देवरुखकर, 

पनमाशते संदीि जाधव, राजेंद्र पशंदे, एबीिी माझािे एंटरटेनमेंट हेड सौपमत्र िोटे यांच्याशी या वेळी पवनोद सातव 

यांनी संवाद साधला. ‘पिफ’िे संिालक डॉ. जब्बार िटेल या वेळी उिखथथत होते. 

 

(िररसंवादातील प्रमुख मुदे्द खालीलप्रमाणे-) 

 

प्रवीण तरडे- 

 

-पनमाशत्ांनी लेखनात येऊ नये, कारण लेखन ही गोष्ट िार जणांशी ििाश करून होत नाही. लेखकाने पनमाशत्ाला 

पवश्वासात घेतले तर त्ाच्या मतांवर गंडांतर येऊ शकते. 

 

-पित्रिटांिे पविणन फार महत्त्वािे असते. पित्रिट हे माझे आयुष्य नाही. मी पित्रिटात गंुतून िडत नाही. मी ‘रेगे’ 

पित्रिट पलपहला. ती वास्तवादी गोष्ट होती. त्ानंतर िैसे कमावण्याच्या पविाराने मी ‘देऊळ बंद’ हा पित्रिट केला. 

या पित्रिटाच्या प्रपसद्धीसाठी मी रीतसर सवेक्षण केले. राज्यात स्वामीभक्त पकती, मठ पकती, पित्रिटगृहे पकती, 

यािी यादी काढली. स्वामीचं्या मठांमधे्य पित्रिटािी पतपकट पवक्री केली. 

 

-‘मुरांबा’ आपण ‘िुष्पक पवमान’ िाहणा-या पे्रक्षकाने माझा पित्रिट िापहलाि नाही, िरंतु मी माझा पे्रक्षक तयार 

केला व त्ाने माझे पित्रिट सुिरपहट केले.    

 

-पथएटर बुपकंग फुल िण पित्रिटाला सेन्सॉर प्रमाणित्र नाही हे मी अनुभवले आहे. सेन्सॉर बोडश  हा मराठी पित्रिट 

कायमिा झोिावा म्हणून प्रयत्न करणारा बागुलबुवा आहे. या यंत्रणेतील व्यक्तीस खरे तर स्वतःिे मत असायला 

नको. िरंतु पित्रिटात खून िडत असताना तुम्ही िाशशसंगीतात गीतेतील मंत्र का वािरलात, असे प्रश्न मला पविारले 

गेले. गीता रणभूमीवरि सांपगतली गेली होती, हे मीदेखील त्ांना सांपगतले. तुम्ही ‘मुरांबा’ पकंवा ‘िुष्पक पवमान’ 

केलात तर तुम्ही िांगले व ‘मुळशी िॅटनश’ व ‘बबन’मधे्य पशव्या आहेत म्हणून ते वाईट, असे का? प्रसारमाध्यमेही 

ठरापवक पित्रिटांनाि मोठे करतात. मग आमिी गुणवत्ता, कल्पकता, व्यवथथािन कौशल्य यािे काय? ‘मुळशी 

िॅटनश’च्या वेळीही उगािि गुने्हगारािी बाजू घेणारा पित्रिट म्हणून झोड उठवली गेली. वेगळी भाषा, वेगळा पे्रक्षक 

याने लोक लगेि अस्वथथ होतात. असे झाले तर मग वेगळा पित्रिट होणारि नाही.   

 

प्रकाश िाफळकर- 

 



पित्रिटगृहािा मालक हा दुकानदार असतो. जो माल पवकला जातो तो पित्रिटगृह मालक पवकणार नाही असे होत 

नाही. आमिे दैनंपदन खिश ठरलेले असतात. त्ात आता िरसेंटेज शेअररंगने िैसे पमळत असल्यामुळे शपनवार-

रपववार पित्रिटगृहातील कोणतीही खुिी मोकळी राहू नये असा आमिा प्रयत्न असतो. कोणत्ा पित्रिटािे पवतरण 

व प्रदशशन कसे करावे यापवषयी पित्रिटगृह मालकािे आधीिासून मागशदशशन घेणे उियुक्त ठरेल. आता मराठी 

पित्रिटांना गुणवते्तवरि पटकावे लागणार आहे. ‘ठग्ज ऑफ पहंदुस्तान’ व ‘डॉ. काशीनाथ घाणेकर’ तसेि 

रजनीकांतिा ‘२.०’ व मराठी ‘मुळशी िॅटनश’ हे पित्रिट एकत्र प्रदपशशत झाले होते व तेव्हा पहंदी पित्रिटांिे खेळ 

मराठी पित्रिटांना देण्यात आले होते.      

 

भाऊराव क-हाडे- 

 

-माझ्या िपहल्या पित्रिटाच्या वेळी मला अनेक अडिणी आल्या. मी खेड्यातला असून पनमाशत्ांना माझा मुद्दा 

िटवून देणे मला पततकेसे जमत नसे. मग मी स्वतःि पनपमशती करायिे ठरवले व अतं्त उिद्व्यािातून ‘ख्वाडा’ 

पित्रिट बनवला. त्ािे प्रदशशन होईल की नाही अशी पिंता मला होती. िरंतु काही िांगल्या लोकांनी मला पित्रिट 

प्रदशशनासाठी मदत केली. 

 

-माझ्या ‘ख्वाडा’ आपण ‘बबन’ या दोन्ही पित्रिटांत पशव्या होत्ा. िरंतु ‘ख्वाडा’तील पशव्या लोकांना पदसल्या 

नाहीत, ‘बबन’मधील पशव्या मात्र पदसल्या. 

 

मंगेश कुलकणी- 

 

मोठे बॅनर िाठीशी असण्यािा पित्रिटांना फायदा होतो. पित्रिटांिे पविणन व पवतरण फार महत्त्वािे असते. गेले 

वषश हे मराठी पित्रिटांसाठी यशस्वी िवाशिी सुरूवात होती. ‘झी’ने गतवषी ५ मराठी पित्रिट प्रदपशशत केले. पित्रिट 

पनवडीसाठी बॅनरिे काही पनकष असून त्ामुळे प्रते्क पित्रिटास मदत करता येतेि असे नाही. 

 

संदीि जाधव- 

 

पित्रिटावर केवळ िैसा लावणे एवढीि पनमाशत्ािी जबाबदारी नसते. त्ाने पित्रिटाच्या कथेतील गुणवत्ता 

ओळखणे आपण पे्रक्षक तो बघण्यासाठी पित्रिटगृहात येतील का हे त्ाला समजणे महत्त्वािे असते. ‘फजंद’ हा 

पनमाशता म्हणून माझा िपहला पित्रिट होता व त्ािा खिश मोठा होता. िरंतु या पित्रिटातील गुणवत्ता मी ओळखली. 

पिपत्रकरणािे सवश पदवस मी उिखथथत होतो. त्ामुळे पित्रिटािी प्रपसद्धी कशी असावी यािी मला कल्पना होती. 

 

मेघराज राजेभोसले- पित्रिट बनवणा-यांना मदत व्हावी या उदे्दशाने २०१९ मधे्य पित्रिट पवतरणात उतरणार आहे. 

 

 


