९ ते १६ जानेवार दरयान रं गणार यंदाचा १८ वा पण
ु े आंतररा य चपट महो सव
- ‘महारा ाचे हरक महोसवी वष’ ह यंदाया महोसवाची ‘थीम’
पुणे,

द. ९ "डस$बर, २०१९ : पुणे *फ,म फाउं डेशन आ1ण महारा

शासन यांया संयु2त

4व5यमाने दरवष6 पु7यात होणारा पुणे आंतररा य 8च9पट महोसव अथात 4पफ यावष6 ९ ते १६
जानेवार, २०२० दर>यान रं गणार आहे . ‘महारा ाचे

हरक महोसवी वष’ ह या वष6या

महोसवाची ‘थीम’ असून या अंतगत महारा ाया सांAकृCतक म,
ू यांवर Dकाश टाकणारे 8च9पट
दाख4व7यात येणार अस,याची मा हती पण
ु े *फ,म फाउं डेशनचे अFयG व महोसवाचे संचालक डॉ.
जJबार पटे ल यांनी आज पु7यात झाले,या प9कार पLरषदे त दल.
पुणे *फ,म फाउं डेशनचे स8चव रवी गMु ता, महोसवाचे कलामक दNदशक समर नखाते, रा य
8च9पट संOहालयाचे संचालक Dकाश मगदम
ू आ1ण *फ,म अँड टे QलिSहजन इिUAटVयूट ऑफ
इं"डयाचे संचालक भूप$Y कँथोला, पुणे *फ,म फाउं डेशनचे 4वZवAत सतीश आळे कर, 8च9पट Cनवड
सQमतीचे सदAय मकरं द साठे व अQभिजत रण दवे आद यावेळी उपिAथत होते.
प7
ु यातील *फ,म अँड टे QलिSहजन इिUAटVयट
ू ऑफ इं"डया अथात एफटआयआयला यावष6 ६०
वष^ पूण होत आहे त या CनQम_ाने दे खील महोसवा अंतगत अनेक उप`मांचे आयोजन कर7यात
येणार आहे . या5वारे भारतातील 8च9पट साGरतेचा उसवच साजरा केला जाईल अशी मा हती
दे खील यावेळी डॉ. पटे ल यांनी दल.
महारा

शासनाचा अ8धकृत 8च9पट महोसव असले,या व दरवष6 8च9पट Dेमी cयाची आतुरतेने

वाट पहात असतात अशा या महोसवासाठd यावष6 ६० दे शांमधून तJबल १९०० 8च9पट DाMत
झाले होते. यांपक
ै f Cनवडक १९१ 8च9पट पाह7याची संधी महोसवा दर>यान 8च9पट रQसकांना
Qमळणार आहे . 8च9पटांबरोबरच 8च9पट 4वषयक चचास9े, कायशाळा आ1ण Dदशन यांचाह
समावेश दरवष6 Dमाणे या वष6या महोसवामFये असेल.
दरवष6 Dमाणे या वष6ह पु7यात ४ ठकाणी ८ A`fUसवर महोसवातील 8च9पट रQसकांना पाहता
येणार

आहे त.

यामFये

पु7यातील रा य

8च9पट

संOहालय

(एनएफएआय),

*फ,म अँड

टे QलिSहजन इिUAटVयट
ू ऑफ इं"डया (एफटआयआय), आयनॉ2स, बंड गाडन रAता आ1ण
पीSहआर पॅSहे Qलयन, सेनापती बापट रAता या 8च9पटगहृ ांचा समावेश आहे .
यावष6या ‘थीम’ब5दल बोलताना डॉ. जJबार पटे ल >हणाले कf, ‘१ मे, १९६० रोजी महारा ाची
CनQमती झाल या गोटला यावष6 ६० वष^ पूण होत आहे त. भारताचा 4वचार केला तर महारा

हे

राcय सांAकृCतक lVया संपUन व अOेसर आहे च याबरोबरच याच राcयात ख-या अथाने 8च9पट
सृ ट आ1ण या Gे9ातील दादासाहे ब फाळके यांसारखे Dणेते दे खील जUमाला आले. इतकेच नाह
तर 8च9पट सृ टचा 4वAतार दे खील याच राcयात मोmया Dमाणात झाला आहे . >हणन
ू च
राcयाया सांAकृCतक म,
ू यांचे दशन आ>ह यावष6या महोसवात घड4व7याचा Dयन करत
आहोत.

दरवष6 Dमाणे याह वष6 महोसवामFये 8च9पटांचे अनेक 4वभाग असणार आहे त.
१. Aपधामक 4वभाग – व,ड कॉि>प टशन व मराठd कॉि>प टशन
२. इतर 4वभाग – ओपCनंग, अवॉड6ज ्, Aटुड7ट कॉि>प टशन, MITSFT इंटरनॅशनल Aटुड7ट
कॉि>प टशन,

ायबल Lरसच अॅ7ड

े Cनंग इिUAटVयट
ू शॉट *फ,म कॉि>प टशन, Nलोबल

Qसनेमा, कं  फोकस (आVस अॅ7ड क,चर

आ1ण बाwटा

शोट स ्), थीम से2शन

(महारा ाचा हरक महोसव), रे ोAपेि2टSह, इं"डयन Qसनेमा, कॅQलडोAकोप आ1ण

Jयुट

आद.
याबरोबरच यावष6 कं  फोकस (दे श 4वशेष) या 4वभागात ‘युनायटे ड *कं Nडम’ मधील

8च9पट,

लघप
ु ट दाख4व7यात येतील. xyटश काउं Qसलचे 4वशेष सहकाय यासाठd लाभले आहे . यामधील ‘द
बाwटा शॉVस २०१९’ या लघप
ु ट माQलकेत xyटश समाजाची 4व4वधता दश4वणा-या कथांचा
समावेश असन
यक
ू
ु े तील उकृट अQभनय कौश,यांचे दशन या अंतगत DेGकांना होईल.
याबरोबरच xyटश काउं Qसल व Oीरसन

Aटया वतीने xyटनमधील सव{कृट मा हतीपटासाठd

दला जाणारा ‘xyटश डॉ2युम$  पुरAकार’ DाMत मा हतीपट हे दे खील ‘आVस अॅ7ड क,चर’ या
4वभागात दाख4वले जातील.
महोसवा अंतगत येणा-या रे ोAपेि2टSह ‘Qसंहावलोकन’ या 4वभागात दे शातील नावाजलेले 8च9पट
दNदशक व लेखक ऋ4षकेश मख
ु ज6 यांचे 8च9पट दाख4व7यात येतील. याबरोबरच एक महान व
Dभावी 8च9पट Cनमाता >हणन
ू जागCतक DQस5धी Qमळालेले इटलचे फेडLरको फेQलनी यांचे
8च9पट दे खील महोसवामFये दाख4वले जातील. सदर वष हे फेडLरको फेQलनी यांचे जUमशताJद
वष आहे याCनQम_ाने याचे आयोजन कर7यात येणार आहे .
पुणे आंतररा य 8च9पट महोसवाया न}दणी D*`येची मा हती www.piffindia.com या
संकेतAथळावर उपलJध क~न दे 7यात आल असून ९ "डस$बर पासून या संकेतAथळावर ऑनलाईन
न}दणीस सुवात होईल. 8च9पट Dेमींनी ऑनलाईन न}दणी के,यानंतर यांना Qमळाले,या न}दणी
`मांकासह लॉ कॉलेज रAयावरल रा य

8च9पट संOहालय, आयनॉ2स, बंड गाडन रAता व

पीSहआर पॅSहे Qलयन, सेनापती बापट रAता या ठकाणी २ जानेवार, २०२० पासन
ू सकाळी १० ते
सायं ७ दर>यान Aपॉट रिजA े शन करता येईल.
१८ वष^ पूण असलेले 4व5याथ6, ‘*फ,म 2लब’चे सभासद व cयेठ नागLरक (६० वषापुढल) यांना
ओळखप9 दाखवन
ू . ६०० मFये न}दणी करता येईल तर इतर इछुकांसाठd न}दणी श,
ु क हे .
८०० इतके आहे .
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