
 

 

 

 

 ९ ते १६ जानेवारी दरम्यान रंगणार यंदाचा १८ वा पुणे आंतरराष्ट्र ीय चचत्रपट महोत्सव 

 

- ‘महाराष्ट्र ाचे हहरक महोत्सवी वर्ष’ ही यंदाच्या महोत्सवाची ‘थीम’  

 

पुणे, हद. ९ हडसेंबर, २०१९ : पुणे हिल्म िाउंडेशन आहण महाराष्ट्र  शासन यांच्या संयुक्त हवद्यमाने दरवर्ी पुण्यात 

होणारा पुणे आंतरराष्ट्र ीय हचत्रपट महोत्सव अथाषत हपि यावर्ी ९ ते १६ जानेवारी, २०२० दरम्यान रंगणार आहे. 

‘महाराष्ट्र ाचे हहरक महोत्सवी वर्ष’ ही या वर्ीच्या महोत्सवाची ‘थीम’ असून या अंतगषत महाराष्ट्र ाच्या सांसृ्कहतक 

मूल्ांवर प्रकाश टाकणारे हचत्रपट दाखहवण्यात येणार असल्ाची माहहती पुणे हिल्म िाउंडेशनचे अध्यक्ष व 

महोत्सवाचे संचालक डॉ. जब्बार पटेल यांनी आज पुण्यात झालेल्ा पत्रकार पररर्देत हदली. 

 

पुणे हिल्म िाउंडेशनचे सहचव रवी गुप्ता, महोत्सवाचे कलात्मक हदग्दशषक समर नखाते, राष्ट्र ीय हचत्रपट 

संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम आहण हिल्म अँड टेहलव्हिजन इव्हिटू्यट ऑि इंहडयाचे संचालक भूपेंद्र 

कँथोला, पुणे हिल्म िाउंडेशनचे हवश्वस्त सतीश आळेकर, हचत्रपट हनवड सहमतीचे सदस्य मकरंद साठे व 

अहभहजत रणहदवे आदी यावेळी उपव्हथथत होते. 

 

पुण्यातील हिल्म अँड टेहलव्हिजन इव्हिटू्यट ऑि इंहडया अथाषत एिटीआयआयला यावर्ी ६० वरे् पूणष होत 

आहेत या हनहमत्ताने देखील महोत्सवा अंतगषत अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याद्वारे भारतातील 

हचत्रपट साक्षरतेचा उत्सवच साजरा केला जाईल अशी माहहती देखील यावेळी डॉ. पटेल यांनी हदली. 

 

महाराष्ट्र  शासनाचा अहधकृत हचत्रपट महोत्सव असलेल्ा व दरवर्ी हचत्रपट पे्रमी ज्याची आतुरतेने वाट पहात 

असतात अशा या महोत्सवासाठी यावर्ी ६० देशांमधून तब्बल १९०० हचत्रपट प्राप्त झाले होते. त्ांपैकी हनवडक 

१९१ हचत्रपट पाहण्याची संधी महोत्सवा दरम्यान हचत्रपट रहसकांना हमळणार आहे. हचत्रपटांबरोबरच हचत्रपट 

हवर्यक चचाषसते्र, कायषशाळा आहण प्रदशषन यांचाही समावेश दरवर्ी प्रमाणे या वर्ीच्या महोत्सवामधे्य असेल. 

 

दरवर्ी प्रमाणे या वर्ीही पुण्यात ४ हठकाणी ८ स्क्रीन्सवर महोत्सवातील हचत्रपट रहसकांना पाहता येणार आहेत. 

यामधे्य पुण्यातील राष्ट्र ीय हचत्रपट संग्रहालय (एनएिएआय), हिल्म अँड टेहलव्हिजन इव्हिटू्यट ऑि इंहडया 

(एिटीआयआय), आयनॉक्स, बंड गाडषन रस्ता आहण पीिीआर पॅिेहलयन, सेनापती बापट रस्ता या 

हचत्रपटगृहांचा समावेश आहे.           

 

यावर्ीच्या ‘थीम’बद्दल बोलताना डॉ. जब्बार पटेल म्हणाले की, ‘१ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र ाची हनहमषती झाली या 

गोष्ट्ीला यावर्ी ६० वरे् पूणष होत आहेत. भारताचा हवचार केला तर महाराष्ट्र  हे राज्य सांसृ्कहतक दृष्ट्ट्या संपन्न व 

अगे्रसर आहेच याबरोबरच याच राज्यात ख-या अथाषने हचत्रपट सृष्ट्ी आहण या के्षत्रातील दादासाहेब िाळके 

यांसारखे प्रणेते देखील जन्माला आले. इतकेच नाही तर हचत्रपट सृष्ट्ीचा हवस्तार देखील याच राज्यात मोठ्या 

प्रमाणात झाला आहे. म्हणूनच राज्याच्या सांसृ्कहतक मूल्ांचे दशषन आम्ही यावर्ीच्या महोत्सवात घडहवण्याचा 

प्रयत्न करीत आहोत.   

 



दरवर्ी प्रमाणे याही वर्ी महोत्सवामधे्य हचत्रपटांचे अनेक हवभाग असणार आहेत.  

 

१. स्पधाषत्मक हवभाग – वर्ल्ष कॉव्हिहटशन व मराठी कॉव्हिहटशन 

२. इतर हवभाग – ओपहनंग, अवॉडीज्, सु्टडण्ट कॉव्हिहटशन, MITSFT इंटरनॅशनल सु्टडण्ट कॉव्हिहटशन, टर ायबल 

ररसचष अॅण्ड टर ेहनंग इव्हिटू्यट शॉटष हिल्म कॉव्हिहटशन, ग्लोबल हसनेमा, कंटर ी िोकस (आट्षस अॅण्ड कल्चर आहण 

बाफ्टा शोटषस्), थीम सेक्शन (महाराष्ट्र ाचा हहरक महोत्सव), रेटर ोसे्पव्हिि, इंहडयन हसनेमा, कॅहलडोस्कोप आहण 

हटर बु्यट आदी.                

 

याबरोबरच यावर्ी कंटर ी िोकस (देश हवशेर्) या हवभागात ‘युनायटेड हकंग्डम’ मधील   हचत्रपट, लघुपट 

दाखहवण्यात येतील. हिटीश काउंहसलचे हवशेर् सहकायष यासाठी लाभले आहे. यामधील ‘द बाफ्टा शॉट्षस २०१९’ 

या लघुपट माहलकेत हिटीश समाजाची हवहवधता दशषहवणा-या कथांचा समावेश असून युकेतील उतृ्कष्ट् अहभनय 

कौशल्ांचे दशषन या अंतगषत पे्रक्षकांना होईल. याबरोबरच हिटीश काउंहसल व ग्रीरसन टरस्टच्या वतीने हिटनमधील 

सवोतृ्कष्ट् माहहतीपटासाठी हदला जाणारा ‘हिटीश डॉकु्यमेंटर ी पुरस्कार’ प्राप्त माहहतीपट हे देखील ‘आट्षस अॅण्ड 

कल्चर’ या हवभागात दाखहवले जातील.          

 

महोत्सवा अंतगषत येणा-या रेटर ोसे्पव्हिि ‘हसंहावलोकन’ या हवभागात देशातील नावाजलेले हचत्रपट हदग्दशषक व 

लेखक ऋहर्केश मुखजी यांचे हचत्रपट दाखहवण्यात येतील. याबरोबरच एक महान व प्रभावी हचत्रपट हनमाषता 

म्हणून जागहतक प्रहसद्धी हमळालेले इटलीचे िेडररको िेहलनी यांचे हचत्रपट देखील महोत्सवामधे्य दाखहवले 

जातील. सदर वर्ष हे िेडररको िेहलनी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे त्ाहनहमत्ताने याचे आयोजन करण्यात येणार 

आहे.       

 

पुणे आंतरराष्ट्र ीय हचत्रपट महोत्सवाच्या नोदंणी प्रहक्रयेची माहहती www.piffindia.com या संकेतथथळावर उपलब्ध 

करून देण्यात आली असून ९ हडसेंबर पासून या संकेतथथळावर ऑनलाईन नोदंणीस सुरुवात होईल. हचत्रपट 

पे्रमीनंी ऑनलाईन नोदंणी केल्ानंतर त्ांना हमळालेल्ा नोदंणी क्रमांकासह लॉ कॉलेज रस्त्यावरील 

राष्ट्र ीय  हचत्रपट संग्रहालय, आयनॉक्स, बंड गाडषन रस्ता व पीिीआर पॅिेहलयन, सेनापती बापट रस्ता या हठकाणी 

२ जानेवारी, २०२० पासून सकाळी १० ते सायं ७ दरम्यान स्पॉट रहजस्टर ेशन करता येईल.  

 

१८ वरे् पूणष असलेले हवद्याथी, ‘हिल्म क्लब’चे सभासद व जे्यष्ठ नागररक (६० वर्ाांपुढील) यांना ओळखपत्र दाखवून 

रु. ६०० मधे्य नोदंणी करता येईल तर इतर इचु्छकांसाठी नोदंणी शुल्क हे रु. ८०० इतके आहे. 

                   

पत्रकारांना अचिक माचहतीसाठी संपकक  – पुणे चिल्म िाउंडेशन – ०२० २४२६५१६१ 

पत्रकारांना अचिक माचहतीसाठी संपकक  – हंडर ेड पसेंट पब्लिक ररलेशन्स 

से्नहा कांबळे – ९५५२५८३४७३ / धनश्री भावसार - ९८५०८९०६०० 
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