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निलू फुऱे मांचा जन्भ १९३० भध्मे ऩुणे मेथे झारा. तमांचे लडीर रोखडं आणण बाजी पलकून भभऱणायम्ा ऩैळालय चरयताथथ चारलत अवत. ननऱू 

पुरेंनी भॎट्रिकऩमतंच भळषण घेतरे. ऩण, आऩरी अभबनमाची इच्छा ऩूणथ कयण्मावाठी तमांनी स्लत् 'मेया गफाळ्माचे काभ नोशे' शा लग भरट्रशरा. 
तमानंतय ऩु. र.. देळऩांडे मांच्मा नाटकात 'योंगे'ची बूभभका वाकारून तमांनी वगळ्मांचे रष लेधनू घेतरे. भात्र 'कथा अकरेच्मा कांद्माची' मा 
लगनाट्मातीर बूभभकेभुऱे ते कराकाय म्शणून खयम्ा अथाथने ऩुढे आरे. 

नाटक आणण भवनेभा मा दोन्शी षेत्रात ननऱूबाऊंनी स्लत्चा ठवा उभटलरा . नामक आणण खरनामक अळा दोन्शी बूभभका कयणायम्ा ननऱूबाऊंचे 
ग्राभीण आणण ळशयी जीलनाचे ननयीषण अनतळम अचकू शोते . मा ननयीषणाचा तमांनी अभबनमात खफुीने उऩमोग केरा. वशज वुंदय अभबनम 

कयणायम्ा ननऱूबाऊंनी काल्ऩननक कथेतरा कराकाय जजलंत केरा . 

नाट्मयभवक आणण भवनेप्रेभींना कराकाय म्शणून पप्रम अवरेल्मा ननऱूबाऊंनी वेलादराचा कामथकताथ म्शणून वभाजाची वेला केरी. तमांनी अधंश्रद्धा 
ननभूथरनावाठीशी फयेच काभ केरे. वेलादराच्मा कराऩथकाचे वदस्म अवरेल्मा ननऱू पुरे मांनी १९५८ च्मा वुभायाव ऩुण्मातीर कराऩथकाचे नेततृल 

केरे .   

ननऱू पुरे मांचे १३ जुरै, २००९ योजी ऩशाटे दोनच्मा वुभायाव ननधन झारे. अन्ननभरकेच्मा ककथ योगाने अथंरुणारा णखऱून अवरेल्मा ननऱू पुरे 

मांची प्रकृती खारालल्माने तमांना ऩुण्मातीर जशांगीय शॉजस्ऩटरभध्मे दाखर कयण्मात आरे शोते. 

 

 



कारकीर्य  
ननऱू पुरे मांनी 'कथा अकरेच्मा कांद्माची ' मा रोकनाट्माद्लाये  यंगभंचालय ऩदाऩथण केरे. 'एक गाल फाया बानगडी' मा 
चचत्रऩटातनू  भयाठी चचत्रऩटवषृ्टीत  ऩदाऩथण केरे, आणण वरग ४० लऴे मा चचत्रऩटवषृ्टीत ल यंगबूभीलय कायकीदथ  केरी. ननऱू पुरे मांनी 
१२ ट्रशदंी चचत्रऩटांत बूभभका केल्मा आशेत, तय भयाठी बाऴेतल्मा जलऱऩाव १४० चचत्रऩटांभधनू  काभ केरे आशे. तमांच्मा बूभभकांऩैकी 'चोयीचा 
भाभरा', 'ऩुढचं ऩाऊर', 'ळापऩत', 'वाभना', 'भवशंावन' मांतीर बूभभका पलळऴे गारल्मा. 

गाजऱेऱी ऱोकिाटये 

कथा अकरेच्मा कांद्माची, कुणाचा कुणारा भेऱ नाशी, ऩुढायी ऩाट्रशजे, बफन बफमाचे झाड, भी राडाची भैना तभुची, याजकायण गेरं चरुीत, रलंगी 
भभयची कोल्शाऩूयची, लगैये. 

गाजऱेऱे मराठी चित्रपट 

अजफ तझुे वयकाय, आई (नलीन), आई उदे गं अफंाफाई, आघात, आमतमा बफऱालय नागोफा, एक गाल फाया बानगडी, एक यात्र भंतयरेरी, एक शोता 
पलदऴुक, कडकरक्ष्भी, कऱत नकऱत, गणानं घुंगरू शयलरं, गल्री ते ट्रदल्री, चटक चांदणी, चांडाऱ चौकडी, चोयीचा भाभरा, जगालेगऱी 
प्रेभकशाणी, जन्भठेऩ, जजद्द, जैत ये जैत, ट्रदवतं तवं नवतं, दीड ळशाणे, धयतीची रेकयं, नणंद बालजम, नाल भोठं रषण खोटं, ऩटरी ये ऩटरी, 
ऩदयाच्मा वालरीत, ऩामगुण, पऩजंया, ऩुत्रलती, ऩैज, ऩैजेचा पलडा, प्रनतकाय, पटाकडी, फन्माफाऩू, फामको अवाली अळी, बफन काभाचा नलया, बन्नाट 

बानू, बारू, भबगंयी, बुजंग, भानवा ऩयीव भेंढयं फयी, भारभवारा, भुक्काभ ऩोस्ट ढेफेलाडी, याघुभैना, याणीने डाल जजंकरा, यानऩाखयं, यालवाशेफ, 

रयषालारी, राखात अळी देखणी, राथ भायीन नतथं ऩाणी, लयात, ळापऩत, वतीची ऩुण्माई, वलथवाषी, वलत, वशकायवम्राट, वाभना, वावुयलाळीण, 

वोफती, वोमयीक, भवशंावन, वेनानी वाने गुरूजी, वोंगाड्मा, शयम्ा नायम्ा जजंदाफाद, शऱदी कंुकू, शीच खयी दौरत , थाऩाड्मा . 

गाजऱेऱे ह िंर्ी चित्रपट 

कूरी, जया वी जजंदगी, ट्रदळा, दनुनमा, नयभ गयभ, प्रेभ प्रनतसा, भळार, वायांळ, वौ ट्रदन वाव के 

गाजऱेऱी िाटकिं  
जंगरी कफूतय, फेफी, यण दोघांचे, वखायाभ फाईंडय, वूमाथस्त. 

पुरस्कार 

 भशायाष्ि ळावनातपे अभबनमावाठी वरग ३ लऴे - इ.व . १९७२, इ.व. १९७३ आणण इ.व. १९७४ भध्मे ऩुयस्काय भभऱारे आशेत. 

 याष्िऩतींच्मा शस्ते वाट्रशतम वंगीत अकादभीचा ऩुयस्काय (१९९१) 

 'वूमाथस्त' मा नाटकाकरयता  नाट्मदऩथण शा ऩुयस्काय 

 जमंतयाल ट्रटऱक जीलनगौयल ऩुयस्काय (२००८) 

 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87.%E0%A4%B8._%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AD%E0%A5%A9

