
  

‘आनंदी गोपाळ’ चित्रपटाला यावर्षीिा सतं तुकाराम 
आंतरराष्ट्रीय मराठी चित्रपट पुरस्कार 

 

- ‘अ सन’ या चित्रपटाने पटकावला 'प्रभात सवोत्कृष्ट आंतरराष्रीय चित्रपट पुरस्कार' 
- ‘तुझ्या आईला’ व ‘अ सन’ चित्रपटांना प्रेक्षकांच्या पसंतीिा (ऑडियन्स अवॉिड) पुरस्कार 

 

पुणे, दि. १६ जानेवारी, २०२० : पुणे फिल्म िाउंिेशन आणण महाराष्र शासन आयोजजत १८ 
व्या पुणे आंतरराष्रीय चित्रपट महोत्सवािा दिमाखिार समारोप सोहळा आज प्रभात 
रस्त्यावरील राष्रीय चित्रपट संग्रहालय येथ ेपार पिला. यावेळी ‘आनंिी गोपाळ’ या चित्रपटान े
यावर्षीच्या ‘संत तुकाराम आंतरराष्रीय मराठी चित्रपट’ पुरस्कारावर आपली मोहोर उमटववली. 
तर ‘अ सन’ या ‘ट्युननशशयन चित्रपटाने ‘प्रभात सवोत्कृष्ट आंतरराष्रीय चित्रपट पुरस्कार’ 
पटकावला. सिर पुरस्कारांिी घोर्षणा महोत्सवािे अध्यक्ष आणण संिालक िॉ. जब्बार पटेल 
यांनी समारोपाच्या कायडक्रमात केली. 
 

रोख रुपये पाि लाख, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र हे ‘संत तुकाराम आंतरराष्रीय मराठी 
चित्रपट पुरस्कारा’िे तर रोख रुपये िहा लाख, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र हे ‘प्रभात सवोत्कृष्ट 
आंतरराष्रीय चित्रपट पुरस्कारा’िे स्वरूप आहे. हे िोन्ही पुरस्कार िरवर्षी राज्य शासनाच्या 
वतीने प्रिान करण्यात येतात. सुजय िहाके दिग्िशशडत ‘तुझ्या आईला’ या चित्रपटाने 
पररक्षकांिी पसंती पुरस्कार, अणखल भारतीय चित्रपट महामंिळ सवोत्कृष्ट मराठी पटकथा, 
शसनेमटेोग्रािी (छायाचित्रण) व प्रके्षकांच्या पसंतीिा पुरस्कार शमळाला. 
 

यावेळी प्रशसद्ध अशभनेते ववक्रम गोखले, प्रशसद्ध ध्वनन दिग्िशडक व ध्वनी डिझायनर बबश्विीप 
िॅटजी, महोत्सवािे सचिव रवी गुप्ता, महोत्सवािे कलात्मक दिग्िशडक समर नखाते, ‘वपि’िे 
ननवि सशमती सिस्य मकरंि साठे, सतीश आळेकर, अशभजजत रणदिवे, अशभजजत िेशपांिे, िॉ. 
मोहन आगाशे यांबरोबर अणखल भारतीय मराठी चित्रपट महामंिळािे अध्यक्ष मेघराज 
राजेभोसले, चित्रपटांच्या परीक्षणासाठी जगभरातून आलेले परीक्षक यांबरोबरि एमआयटी-
एटीिीच्या िॉ. सुनीता कराि आदि उपजस्थत होते. 
 

पुणे फिल्म िाउंिेशन’ आणण महाराष्र शासन यांच्या संयुक्त ववद्यमाने िरवर्षी पार पिणा-या 
पुणे आंतरराष्रीय चित्रपट महोत्सवािे हे १८ वे वर्षड होते. ज्यामध्ये ६० िेशांतील १९१ हून 
अचधक चित्रपटांिा आस्वाि पुण्यातील चित्रपट रशसकांना घेता आला. 
 

यावर्षी समीर ववध्वांस दिग्िशशडत ‘आनंिी गोपाळ’ या चित्रपटाने ‘संत तुकाराम आंतरराष्रीय 
मराठी चित्रपट’ पुरस्कार पटकाववला. या चित्रपटाला महाराष्र शासनाच्या वतीने रोख रूपये 



पाि लाख, मानचिन्ह व मानपत्र िेऊन गौरववण्यात आले. या पुरस्काराच्या रकमेपैकी ५० 
टक्के रक्कम ही दिग्िशडक व ५० टक्के रक्कम ही ननमाडत्यांना दिली जाते. 
 

याबरोबरि िरवर्षी अणखल भारतीय चित्रपट महामंिळाच्या वतीने िेण्यात येणारा मराठी 
स्पधाडत्मक ववभागातील सवोत्कृष्ट दिग्िशडक पुरस्कार यावर्षी अजजत वािीकर (वाय) यांना, 
सवोत्कृष्ट अशभनेता पुरस्कार लशलत प्रभाकर (आनंिी गोपाळ) यांना, सवोत्कृष्ट अशभनेत्रीिा 
पुरस्कार मुक्ता बवे (वाय)यांना ,सवोत्कृष्ट पटकथा लेखक पुरस्कार ननयाज मुजावर (तुझ्या 
आईला)  यांना तर सवोत्कृष्ट शसनेमेटोग्रािी पुरस्कार ववजय शमश्रा (तुझ्या आईला) यांना 
प्रिान करण्यात आला. प्रत्येकी रोख रुपये २५ हजार, मानचिन्ह, मानपत्र असे या पुरस्कारांिे 
स्वरूप आहे. याशशवाय सुजय िहाके दिग्िशशडत 'तुझ्या आईला' व मेहिी बरसौई दिग्िशशडत 'अ 
सन' या चित्रपटाला प्रेक्षकांच्या पसंतीिा (ऑडियन्स अवॉिड) पुरस्कार िेत गौरववण्यात आले. 
 

याबरोबरि आंतरराष्रीय चित्रपटांच्या स्पधाडत्मक ववभागात मेहिी बरसौई दिग्िशशडत ‘अ सन’ 
 या चित्रपटाला ‘प्रभात सवोत्कृष्ट आंतरराष्रीय चित्रपट पुरकार’ िेत गौरववण्यात आले. रोख 
रु. १० लाख मानचिन्ह व मानपत्र अस े या पुरस्कारािे स्वरूप आहे. या पुरस्काराच्या 
रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम ही दिग्िशडक व ५० टक्के रक्कम ही ननमाडत्यांना दिली जाते. तर 
याि ववभागातील ‘प्रभात सवोत्कृष्ट चित्रपट दिग्िशडक पुरस्काराने ‘सुपरनोवा’ चित्रपटािे 
दिग्िशडक बतोज कृहशलक यांना गौरववण्यात आले. रोख रुपये ५ लाख व मानचिन्ह असे या 
पुरस्कारािे स्वरूप आहे. आंतरराष्टीय चित्रपटांच्या स्पधाडत्मक ववभागात ‘अ सन’  चित्रपटाला 
प्रेक्षकांच्या पसंतीिा (ऑडियन्स अवॉिड) पुरस्कार प्रिान करण्यात आला. 
 

यावर्षीपासून पुणे फिल्म िाउंिेशन आणण एमआयटी आटड, डिझाईन व टेक्नॉलॉजी ववद्यापीठ 
यांच्या संयुक्त ववद्यमान े‘एमआयटी- एसएिटी ह्युमन जस्परीट’ पुरस्कार सुरु करण्यात आला 
आहे. यावर्षी ‘माकेट’ या चित्रपटािे दिग्िशडक प्रिीप कुरबाह यांना हा पुरस्कार एमआयटी-
एिीटीच्या िॉ. सुनीता कराि यांच्या हस्ते िेण्यात आला.  

 
 

आंतरराष्रीय चित्रपट स्पधाड – 
पटकथा लेखनािा परीक्षक ववशेर्ष पुरस्कार – मायकल इिोव (चित्रपट - ि ह्युमररस्ट) 
पररक्षक ववशेर्ष प्रमाणपत्र – चित्रपट ‘माररघेल्ला’ 
 

ववद्याथी लघुपट पुरस्कार 
बेस्ट लाईव्ह अॅक्शन लघुपट पुरस्कार – चित्रपट ‘अ पीस ऑि होप’ – (दिग्िशडक स्याहरेझा  

हलेवी) 
बेस्ट लाईव्ह अॅक्शन लघुपट दिग्िशडक पुरस्कार – अलीरेझा घासेमी 



 

अॅननमेशन लघुपट पुरस्कार 
सवोत्कृष्ट अॅननमेशन लघुपट – 
1)   मझाईक्स आकड  2)  स्टीप्स ऑि खजर 
3)  सवोत्कृष्ट दिग्िशडन - चित्रपट स्टीप्स ऑि खजर (दिग्िशडक  सोफिया मेलनेक) 
 

आदिवासी लघुपट पुरस्कार- 
1) चित्रपट ‘ि माइटी गोंट्स बिक्स ऑि िंिागि – ववप्लव शशिें 

2) चित्रपट पिकाई – दिग्िशडक अमर मेलगीरी 
3) चित्रपट रानी बेटी – दिग्िशडक धमाड वानखेिे 

 
 
 

फोटो ओळी 

िोटो १ - पुणे फिल्म िाउंिेशन आणण महाराष्र शासन आयोजजत १८ व्या पुणे आंतरराष्रीय 
चित्रपट महोत्सवात यावर्षीिा प्रभात सवोत्कृष्ट आंतरराष्रीय चित्रपट पुरस्कार ट्युननशशयाच्या 
‘अ सन’ या चित्रपटाने पटकावला. रोख रूपये िहा लाख, मानचिन्ह व मानपत्र असे या 
पुरस्कारािे स्वरूप होते. या वेळी ट्युननशशयाच्या ितूावासािे प्रथम सचिव अली मेफ्ताही यांनी 
हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी िोटोत (िावीकिून) िॉ. जब्बार पटेल, बबश्विीप िॅटजी, अली 
मेफ्ताही आणण ववक्रम गोखले. या चित्रपटाने यावर्षी सवोत्कृष्ट प्रेक्षकांिी पसंती पुरस्कारही 
पटकाववला.   

 

िोटो २ – समीर ववध्वंस दिग्िशशडत ‘आनंिी गोपाळ’ या चित्रपटान े‘संत तुकाराम आंतरराष्रीय 
मराठी चित्रपट’ पुरस्कारावर आपली मोहोर उमटववली. यावेळी महाराष्र शासनाच्या वतीने रोख 
रूपये पाि लाख, मानचिन्ह व मानपत्र िेऊन ‘आनंिी गोपाळ’ चित्रपटाच्या िमूला गौरववण्यात 
आले. यावेळी दिग्िशडक समीर ववध्वांस, अशभनेते लशलत प्रभाकर सह चित्रपटािा िमू.   

 

िोटो ३ - पुणे फिल्म िाउंिेशन आणण महाराष्र शासन आयोजजत १८ व्या पुणे आंतरराष्रीय 
चित्रपट महोत्सवात सुजय ढहाकेच्या ‘तुझ्या आईला’ या चित्रपटाने िार ववववध पुरस्कारान े
गौरववण्यात आले. हे पुरस्कार स्वीकारता िोटोत (िावीकिून) िॉ. जब्बार पटेल, सजुय िहाके, 

बबश्विीप िॅटजी आणण ववक्रम गोखले. 

 

 
 

 



 

Photo Caption 

 
Photo 1 – Ali Meftahi, First Secretary, Embassy of Tunisia accepting the 
‘Government of Maharashtra Prabhat Best International Film’ award at the hands 
Biswdeep Chatterjee & Vikram Gokhale. Dr. Jabbar patel also seen in the picture (L) 

 
Photo- 2 – Sameer Vidwans, Director of film ‘Anand Gopal’ along with his team 
accepting ‘Sant Tukaram Best International Marathi Film’ award at the hands of 
Vikram Gokhale, Bishwadeep Chatterjee also seen in the picture. 

 
Photo 3 – Young film director Sujay Dahake received multiple awards at 18th PIFF. 
Sujay receiving one of the aeard from Bishwadeep Chatterjee & Vikram Gokhale. Dr. 
Jabbar patel also seen in the picture (L) 

 
 


