यंदाचा १४ वा पुणे आंतरराष्ट्रीय चचत्रपट महोत्सव १४ ते २१ जानेवारी दरम्यान
ऩुणे, ४ डडवेंफय :

ऩुणे फपल्भ पाउं डेळन आणण भशायाष्ट्र ळावन मांच्मा वंमुक्त वलद्मभाने शोणाया ऩुणे

आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट भशोत्वल मंदा १४ ते २१ जानेलायी २०१६ दयम्मान शोणाय अवल्मािी भाहशती
भशोत्वलािे अध्मष ल वंिारक डॉ. जब्फाय ऩटे र मांनी आज घेतरेल्मा ऩत्रकाय ऩरयऴदे त हदरी.

भशोत्वलािे

शे १४ ले लऴष अवून मंदाच्मा भशोत्वलावाठी प्राथमभक ननलड प्रफि मा प्रलेळावाठी १०४ ऩेषा जास्त दे ळातीर
तब्फर ९८६ चित्रऩटांनी आऩरा वशबाग नोंदवलरा आशे .

ज्मेष्ट्ठ चित्रऩट अभ्मावक आणण ऩुणे आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट भशोत्वलािे फिएहटव्श डडये क्टय वभय नखाते , ऩुणे
आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट भशोत्वलािे वचिल यली गुप्ता

, खजजनदाय याजेंद्र केऱळीकय,

एन.एप.ए.आम िे

वंिारक प्रकाळ भगदभ
ू आणण डड. एव. के. एन्टयटे नभें ट िे भुख्म कामषकायी अचधकायी वत्मजजत कुभाय
आदी भान्मलय मालेऱी उऩजस्थत शोते.

आज जगारा दशळतलादािी झऱ फवत अवताना केलऱ ‘खेऱ’ आणण ‘चित्रऩट’ शी दोन अळी भाध्मभे आशे त
की ज्माद्लाये टोकािे ळत्रत्ु ल अवरेरे दे ळशी एकत्र मेऊ ळकतात. त्माभुऱे वरोखा लाढवलण्माच्मा दृष्ट्टीनेि

‘स्ऩोटष व ् अॅण्ड मवनेभा ब्रंग द लल्डष टुगेदय ’ अवा मालऴीच्मा ऩुणे आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट भशोत्वलािा वलऴम
आशे . मा भशोत्वला दयम्मान जगबयातीर अनेक दे ळांिे २०० शून अचधक चित्रऩट ऩाशण्मािी वंधी प्रेषकांना
मभऱणाय आशे .
भशोत्वलादयम्मान एकून १५ वलबागांऩेषा जास्त वलबागात चित्रऩट दाखवलण्मात मेणाय आशे त. ज्माभध्मे
उद्घाटनऩय चित्रऩट , ऩुयस्काथींिे चित्रऩट , आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट स्ऩधाषत्भक वलबाग

, भयाठी चित्रऩट

स्ऩधाषत्भक वलबाग, पोक्वलॅगन आंतययाष्ट्रीम वलद्माथी चित्रऩट स्ऩधाषत्भक वलबाग , भशायाष्ट्र ऩमषटन वलकाव
भशाभंडऱ रघऩ
ु ट स्ऩधाषत्भक वलबाग (कोकण फीिेव आणण स्कुफा डामजव्शं ग , लाईल्ड राईप ऑप वलदबष –
ताडोफा आणण औयं गाफाद एक ऩमषटन स्थऱ

– ब्फली का भकफया) , जागनतक चित्रऩट , दे ळ वलळेऴ (कंरी

पोकव), वलमबन्न दे ळांतीर रषणीम चित्रऩट

(कॅमरडोस्कोऩ), खेऱ ल चित्रऩट , भनष्ट्ु मािे अंतयं ग (ह्मभ
ु न

भाईंडव)् , वाहशत्म आणण चित्रऩट

, डीएवके अॅननभेळन चित्रऩट

, फदरत्मा भशायाष्ट्रालयीर

रघऩ
ु ट, मवंशालरोकन (ये रोस्ऩेजक्टव्श) , बायतीम चित्रऩट , आजिे भयाठी चित्रऩट (भयाठी मवनेभा
टुडे), फपल्म्व ् डडजव्शजन भाहशतीऩट

, जेम्व फ्रॉभ नॅळनर फपल्म्व ् अकाषईव्ह्व ् ऑप इंडडमा

(एन.एप.ए.आम), रीब्मुट, आमळमा खंडाभधीर भधीर चित्रऩट अळा वलबागांिा वभालेळ अवेर.
मालेऱी फोरताना डॉ. जब्फाय ऩटे र म्शणारे

, “भागीर लऴीप्रभाणे माशी लऴी ऩुणे आणण वऩंऩयी- चिंिलड

ळशयाभध्मे ७ लेगलेगळ्मा हठकाणी मा भशोत्वलातीर चित्रऩट प्रेषकांना ऩाशता मेणाय आशे त. माभध्मे कोथरूड
मवटी प्राईड , वाताया यस्ता मवटी प्राईड

, आय डेक्कन मवटी प्राईड

, भंगरा भल्टीप्रेक्व , कॅम्ऩ भधीर

आमनॉक्व, याष्ट्रीम चित्रऩट वंग्रशारम मांच्मा फयोफय वऩंऩयी-चिंिलड मेथीर दोन स्िीन्विा वभालेळ अवेर.’’

भशोत्वलाच्मा ननमभत्ताने आमोजजत कयण्मात मेणाये वलजम तें डुरकय स्भत
ृ ी व्माख्मान

, भयाठी चित्रऩटांळी

ननगडीत वलऴमांलयीर ऩरयवंलाद आणण मभडीमा वेंटयभध्मे शोणायी दययोजिी बायतीम ल ऩयदे ळी भान्मलयांिी
भनोगते, भर
ु ाखती शी ननत्मािी लैमळष्ट््मे माशी लऴी अवणाय आशे त.
भशोत्वलात जागनतक स्ऩधाषत्भक वलबागात भशायाष्ट्र ळावनाच्मा लतीने 'प्रबात उत्कृष्ट्ट आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट'
(१० राख रुऩमे) , 'प्रबात उत्कृष्ट्ट आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट हदग्दळषक ' ऩुयस्काय (५ राख) , भयाठी आंतययाष्ट्रीम
स्ऩधाषत्भक वलबागात 'वंत तुकायाभ आंतययाष्ट्रीम उत्कृष्ट्ट भयाठी चित्रऩट ' (योख ऩुयस्काय ५ राख रुऩमे) ल

अणखर बायतीम भयाठी चित्रऩट भशाभंडऱाच्मा लतीने उत्कृष्ट्ट हदग्दळषक , उत्कृष्ट्ट अमबनम, उत्कृष्ट्ट ऩटकथा
ल उत्कृष्ट्ट छामांकन मावाठी प्रत्मेकी रु. २५ शजाय अवे योख ऩुयस्कायशी हदरे जाणाय आशे त.

पोक्वलॅगन आंतययाष्ट्रीम वलद्माथी चित्रऩट स्ऩधाष वलबागात वलोत्कृष्ट्ट चित्रऩटावाठी १००० अभेरयकन

डॉरवष, उत्कृष्ट्ट हदग्दळषक , ऩटकथा, छामांकन , ध्लनीभुद्रण मावाठी प्रत्मेकी ५०० अभेरयकन डॉरवष तय
वलोत्कृष्ट्ट अॅननभेळन चित्रऩटाव (बायत) १००० अभेरयकन डॉरवष आणण वलोत्कृष्ट्ट अॅननभेळन चित्रऩट
(आंतययाष्ट्रीम) १००० अभेरयकन डॉरवष अळी ऩारयतोवऴके दे ण्मात मेणाय आशे त.
'भशायाष्ट्र ऩमषटन वलकाव भशाभंडऱ रघुऩट स्ऩधाष

' ऩुयस्काय मा वलबागात कोकण फीिेव आणण स्कुफा

डामजव्शं ग, लाईल्ड राईप ऑप वलदबष – ताडोफा आणण औयं गाफाद , एक ऩमषटन स्थऱ –ब्फली का भकफया मा
तीनशी वलबागावाठी प्रथभ िभांकाव रुऩमे १ राख २५ शजाय तय द्वलतीम िभांकावाठी रुऩमे ७५ शजाय
अळी ऩारयतोवऴके दे ण्मात मेणाय आशे त.
मामळलाम एपटीआमआमच्मा ळेलटच्मा लऴाांतीर वलद्मार्थमाषरा उत्कृष्ट्ट हदग्दळषनावाठी भारयमा प्रोळस्कोला
वंस्थेतपे 'वऩप स्ऩेळर अॅलॉडष' (२५ शजाय रुऩमे योख) शी दे ण्मात मेईर.

अचधकृत ओऱखऩत्र अवरेल्मा फपल्भ क्रफ वबावद आणण ज्मेष्ट्ठ नागरयकांवाठी 'वऩप'च्मा कॅटरॉगिी
फकंभत रुऩमे ५०० अवून इतय इच्छुकांवाठी शी फकंभत रुऩमे ७०० इतकी अवेर मािी कृऩमा नोंद घ्माली.
मा भशोत्वलात वशबागी शोण्मावाठी प्रानतननचधक नोंदणी प्रफिमा वुरू झारी अवून इच्छुकांना आजऩावून (४
डडवेंफय) www.piffindia.com मा वंकेतस्थऱालय नोंदणी कयता मेईर. वंकेतस्थऱालय नोंदणी
झाल्मानंतय मभऱारेल्मा नोदं णी िभांकावोफत इच्छुकांना लयीर हठकाणांलय जाऊन स्ऩॉट यजजस्रे ळनशी कयाले
रागेर शे शी भशत्लािे. शे स्ऩॉट यजजस्रे ळन २९ डडवेंफयऩावून वुरू शोईर, अवेशी यली गुप्ता मांनी वांचगतरे.
भशायाष्ट्र

इंजस्ट्मुट

ऑप टे क्नॉरॉजी (एभआमटी)

, मवंफामोमवव आंतययाष्ट्रीम वलद्माऩीठ

, बायती

वलद्माऩीठ, डीएवके वऩइन्पोकॉभ वंस्था आणण वावलत्रीफाई पुरे ऩुणे वलद्माऩीठ मांिे वलळेऴ वशकामष
मालऴीच्मा भशोत्वलाव प्राप्त शोणाय आशे .

