'पिफ'च्या 'वर्ल्ड कॉम्पिटिशन'मध्ये अंतिम फेरीि िोहोचऱेर्लया १४ चचत्रििांच्या नावांची घोषणा



'पऩप फझाय' अॊतगगत अवरेरे 'स्मभता ऩाटीर ऩॅव्शे लरमन' शे मालऴीच्मा भशोत्वलाचे खाव आकऴगण
ऩुण्मातीर भशत्लाच्मा ऩाच ळैषणणक वॊमथाचेशी मालऴी 'पऩप'रा वशकामग

ऩुण,े २ जानेलायी:

ऩुणे फपल्भ पाउॊ डेळन आणण भशायाष्ट्र ळावन माॊच्मा वॊमक्
ु त पलद्मभाने दयलऴी आमोस्जत

कयण्मात मेणा-मा ऩण
ु े आॊतययाष्ट्रीम चचत्रऩट भशोत्वलात मॊदा

'लल्डग कॉस्पऩटटळन फपल्भव ्' पलबागाच्मा अॊततभ

पेयीत ऩोशोचरेल्मा १४ चचत्रऩटाॊची नाले भशोत्वलाचे अध्मष ल वॊचारक डॉ. जब्फाय ऩटे र माॊनी आज घेतरेल्मा
ऩत्रकाय ऩरयऴदे त घोपऴत केरी. माफयोफयच मालऴी ऩटशल्माॊदाच वाकायण्मात मेणा-मा

'पऩप फझाय' अॊतगगत

अवरेरे 'स्मभता ऩाटीर ऩॅव्शे लरमन' ल ऩुण्मातीर भशत्लाच्मा ऩाच ळैषणणक वॊमथाॊचे भशोत्वलारा राबरेरे
वशकामग शे शी मालऴीच्मा भशोत्वलाचे खाव आकऴगण अवल्माचे डॉ. ऩटे र माॊनी मालेऱी नभद
ू केरे.

ज्मेष्ट्ठ चचत्रऩट अभ्मावक आणण ऩुणे आॊतययाष्ट्रीम चचत्रऩट भशोत्वलाचे फिएटटव्श डडये क्टय वभय नखाते

, ऩुणे

आॊतययाष्ट्रीम चचत्रऩट भशोत्वलाचे वचचल यली गप्ु ता, खस्जनदाय याजेंद्र केऱळीकय आदी भान्मलय मालेऱी उऩस्मथत
शोते.

भशोत्वलाचे शे १४ ले लऴग अवन
‘मऩोटग व ् अॅण्ड लवनेभा ब्रॊग द लल्डग टुगेदय ’ अवा मालऴीच्मा ऩुणे आॊतययाष्ट्रीम
ू
चचत्रऩट भशोत्वलाचा पलऴम आशे . शा भशोत्वल मेत्मा १४ ते २१ जानेलायी दयपमान यॊ गणाय अवन
ू ऩुणे ळशयातीर

कोथरूड लवटी प्राईड , वाताया यमता लवटी प्राईड , आय डेक्कन लवटी प्राईड , भॊगरा भल्टीप्रेक्व , कॅपऩ भधीर

आमनॉक्व, रॉ कॉरेज यमत्मालयीर याष्ट्रीम चचत्रऩट वॊग्रशारम ल पऩॊऩयी-चचॊचलड भधीर जम गणेळ आमनॉक्व मा
टठकाणी भशोत्वलातीर चचत्रऩट दाखपलरे जाणाय आशे त.
मालेऱी फोरताना जब्फाय ऩटे र पशणारे की, ''मॊदाच्मा १४ व्मा ऩण
ु े आॊतययाष्ट्रीम चचत्रऩट भशोत्वलात चचत्रऩटाॊच्मा

वभालेळाची प्राथलभक तनलड प्रफिमा ऩूणग झारी अवन
ू माभधीर 'लल्डग कॉस्पऩटटळन फपल्भव ्' मा पलबागात पलपलध
दे ळाॊतीर तब्फर १००० चचत्रऩटाॊनी आऩरा वशबाग नोंदपलरा शोता. ज्माभधून मा १४ चचत्रऩटाॊची अॊततभ पेयीत
तनलड कयण्मात आरी आशे . माच १४ चचत्रऩटाॊतीर वलोत्कृष्ट्ट चचत्रऩटाव भशायाष्ट्र ळावनाचा

'प्रबात उत्कृष्ट्ट

आॊतययाष्ट्रीम चचत्रऩट ऩुयमकाय' रुऩमे १० राख ल 'प्रबात उत्कृष्ट्ट आॊतययाष्ट्रीम चचत्रऩट टदग्दळगक ' ऩुयमकाय रुऩमे
५ राख प्रदान कयण्मात मेणाय आशे . माफयोफयच प्रेषकाॊच्मा वलागचधक ऩवॊतीव उतयरेल्मा एका चचत्रऩटाव दे खीर
ऩारयतोपऴक दे ऊन गौयपलण्मात मेईर.''

ते ऩुढे पशणारे की, ''मॊदा प्रथभच मा भशोत्वलाव ळशयातीर प्रख्मात ऩाच ळैषणणक वॊमथाॊचे वशकामग राबरे
आशे . माभध्मे वापलत्रीफाई पुरे ऩुणे पलद्माऩीठ, लवॊफामोलवव आॊतययाष्ट्रीम पलद्माऩीठ,

भशायाष्ट्र इॊस्मटट्मट
ु ऑप

टे क्नॉरॉजी (एभआमटी), बायती पलद्माऩीठ आणण डीएवके इॊटयनॅळनर कॅपऩव आदी वॊमथाॊचा वभालेळ आशे .''
मालळलाम मॊदाच्मा लऴी

'पऩप फझाय' शी एक नलीन वॊकल्ऩना भशोत्वला अॊतगगत वाकायण्मात मेणाय अवन
ू

भऱ
ु ची ऩुण्माची अवरेरी प्रलवद्ध अलबनेत्री स्मभता ऩाटीर टशच्मा मभयणाथग वाकायण्मात मेणाये 'स्मभता ऩाटीर

ऩॅव्शे लरमन' शे मालऴीच्मा भशोत्वलाचे खाव आकऴगण ठये र. 'पऩप फझाय' भध्मे भशोत्वलाच्मा प्रामोजकाॊचे मटॉल्व ्
तय अवतीरच

माफयोफयच चचत्रऩटाॊ ळी वॊफॊचधत कामगळाऱा ल चचागवत्राॊचे आमोजनशी कयण्मात मेणाय आशे .

ज्माभध्मे अनेक भान्मलय चचत्रऩटाॊपलऴमीची त्माॊची भते उऩस्मथताॊवभोय भाॊडतीर. मालळलाम मा टठकाणी चचत्रऩट
षेत्राळी तनगडीत अवरेल्मा पलद्मार्थमाांना मलतॊत्र अवे व्मावऩीठशी उऩरब्ध करून दे ण्मात आरे अवन
ू मालय ते
आऩरी करा वादय करू ळकणाय आशे त. माफयोफयच याष्ट्रीम आणण आॊतययाष्ट्रीम मतयालय नालाजरेरे चचत्रऩट
षेत्रातीर टदग्गज भाध्मभाॊळी माच टठकाणी वॊलाद वाधतीर अवेशी ऩटे र मालेऱी पशणारे.

१४ व्मा 'पऩप' भशोत्वलात वभ
ु ाये ६५ दे ळाॊभधन
ू आरेरे २८० चचत्रऩट दाखपलरे जाणाय आशे त. मा चचत्रऩटाॊचे ऩण
ु े
ळशय आणण पऩॊऩयी - चचॊचलड मेथीर ७ लवनेभागश
ृ ातीर १३ ऩडद्माॊलय ३५० शून अचधक ळोज शोणाय आशे त.

'पोक्वलॅगन मटुडॊट इॊटयनॅळनर' मा मऩधे अॊतगगत १३ चचत्रऩट शे अॅतनभेळन पलबागात तय १८ चचत्रऩट शे भख्
ु म
मऩधेवाठी तनलडरे गेरे आशे त. मा पलबागात पलजेत्मा चचत्रऩटाॊना

वलोत्कृष्ट्ट चचत्रऩटावाठी १००० अभेरयकन

डॉरवग, उत्कृष्ट्ट टदग्दळगक , ऩटकथा, छामाॊकन, ध्लनीभद्र
ु ण मावाठी प्रत्मेकी ५०० अभेरयकन डॉरवग तय वलोत्कृष्ट्ट
अॅतनभेळन चचत्रऩटाव (बायत) १००० अभेरयकन डॉरवग आणण वलोत्कृष्ट्ट अॅतनभेळन चचत्रऩट (आॊतययाष्ट्रीम) १०००
अभेरयकन डॉरवग अळी ऩारयतोपऴके दे ण्मात मेणाय आशे त.

मालऴीच्मा भशोत्वलात 'कॊरी पोकव' पलबागाभध्मे 'टकी' मा दे ळालय आधारयत चचत्रऩटाॊना प्राधान्म दे ण्मात मेणाय
आशे . 'ये रोमऩेस्क्टव्श' पलबागाभध्मे राझीरचे प्रख्मात चचत्रऩट टदग्दळगक शे क्टय फेफेंन्को माॊचे वात चचत्रऩट,

डेन्भाकगचे प्रलवद्ध टदग्दळगक नील्व भरम्रोव माॊचे वशा ल बायतीम टदग्दळगक ऋस्त्लक घटक माॊचे वशा चचत्रऩट
भशोत्वला दयपमान दाखपलण्मात मेतीर. माफयोफयच 'इॊडडमन लवनेभा' मा पलबागात १३ बायतीम चचत्रऩट

दाखपलण्मात मेतीर तय 'जेपव फ्रॉभ एनएपएआम' मा पलबागा अॊतगगत 'क्रालवक रयमटोअडग चचत्रऩट' दाखपलण्मात
मेणाय आशे त. माखेयीज ' कॅलरडोमकोऩ' पलबागात २६ चचत्रऩट आणण रॅ टटन अभेरयका मा पलबागात १८ चचत्रऩट
दाखपलण्मात मेतीर. तवेच 'ग्रोफर लवनेभा' मा पलबागात काॊन्व, फलरगन, टोयान्टो

माॊवायख्मा भशोत्वला अॊतगगत

लाखाणल्मा गेरेल्मा वभ
ु ाये ७८ चचत्रऩटाॊचा वभालेळ अवेर. तवेच 'एलळमन फपल्पव' मा पलबागात दाखपलल्मा
जाणाये ७ चचत्रऩट 'क्रफ भटशॊद्रा' माॊच्मातपे प्रामोस्जत कयण्मात मेणाय आशे त.
'एभआमटी गऩ
ु न्व'
ृ ऑप इस्न्मटट्य़ळ

माॊच्मा फपल्भ अॅण्ड टे लरव्शीजन वॊमथेचे पलद्माथी शे भशोत्वलाचे

स्व्शडडओग्रापवग पशणून तय ब्फझनेव भॅनेजभें ट वॊमथेचे पलद्माथी शे भशोत्वलादयपमान मलमॊवेलक पशणून काभ

ऩाशणाय आशे त. मालळलाम एभआमटीचे कामगकायी वॊचारक अवरेल्मा याशुर कयाड माॊच्मा ऩुढाकायाने
एभआमटीच्मा डडझाईन मकूर ल ऩत्रकारयतेच्मा पलद्मार्थमाांनी 'पऩप' च्मा कॅटरॉगवाठी भोराची भदत केरी आशे .

बायती पलद्माऩीठचे वचचल डॉ. पलश्लजीत कदभ माॊनी भशोत्वलातीर ‘मऩोटग व ् अॅण्ड लवनेभा ब्रॊग द लल्डग टुगेदय ’
मा वॊकल्ऩने अॊतगगत दाखपलण्मात मेणाये दशा चचत्रऩट प्रामोस्जत केरे अवन
ू बायती पलद्माऩीठाच्मा छामाचचत्र
पलबागाचे पलद्माथी मालऴीच्मा भशोत्वलाचे छामाचचत्रकाय पशणून काभ ऩाशतीर.

तवेच डॉ. पलद्मा मेयलडेकय भख्
ु म वॊचारक अवरेल्मा लवॊफामोलवव आॊतययाष्ट्रीम पलद्माऩीठच्मा लतीने 'ह्मभ
ु न

भाईण्ड अॅण्ड लवनेभा' शा पलबाग प्रामोस्जत कयण्मात मेणाय अवन
ू मा अॊतगगत ५ चचत्रऩट दाखपलण्मात मेतीर.

तय वापलत्रीफाई पुरे ऩण
ु े पलद्माऩीठाचे कुरगरू
ु डॉ. लावद
ु े ल गाडे माॊच्मा ऩढ
ु ाकायाने 'लरटये चय आणण लवनेभा' मा
पलबागातीर ऩाच चचत्रऩटशी प्रामोस्जत कयण्मात मेणाय आशे त.

डीएवके इॊटयनॅळनर कॅपऩवच्मा पलऩणन प्रभख
ु तन्ली कुरकणी माॊच्मा भागगदळगनाखारी

अॅतनभेळन पलबागातीर

वशा चचत्रऩट प्रामोस्जत कयणाय अवन
ू त्माॊचे पलद्माथी मा पलबागाची लवग्नेचय ट्मन
ू दे खीर फनपलणाय आशे त.
माफयोफयच भशोत्वला दयपमान त्माॊच्मा वॊमथेच्मा प्राॊगणात अॅतनभेळन मा पलऴमालयीर एक कामागळाऱाशी

आमोस्जत कयण्मात मेणाय आशे . लवॊफामोलवव आॊतययाष्ट्रीम पलद्माऩीठ ल वापलत्रीफाई पुरे ऩुणे पलद्माऩीठाचे
पलद्माथी लाशतक
ू व्मलमथाऩनाची जफाफदायी दे खीर ऩाय ऩाडणाय आशे त.

मालेऱी फोरताना यली गप्ु ता पशणारे, ''मॊदाच्मा भशोत्वलाव आपशारा क्रफ भटशॊद्रा, पॉक्वलॅगन गऩ
ृ इॊडडमा,

पप्रलवजन कॅभळाफ्टट्व लरलभटे ड, मए
ु पओ भव्ू शीज इॊडडमा लरलभटे ड, मिॅफर एॊटयटे न्भें ट, भशायाष्ट्र ऩमगटन पलकाव
भशाभॊडऱ, याष्ट्रीम चचत्रऩट वॊग्रशारम, डडये क्टोये ट ऑप फपल्भ पेस्मटव्शर, अणखर बायतीम भयाठी चचत्रऩट

भशाभॊडऱ, एपटीआमआम, ऩुणे आणण पऩॊऩयी- चचॊचलड भशानगयऩालरका, भॅक्वपमर
ु य बलन, फपल्पव ् डडस्व्शजन

आणण स्व्शमरीॊग लूड्व इॊटयनॅळनर माॊचे वशकामग राबरे अवन
ू त्माॊच्मा भदतीनेच आपशी ऩुण्मावायख्मा ळशयाचा
वाॊमकृततक लायवा केलऱ जऩतच नाशी तय ऩुढेशी चारलीत आशोत.''

माचप्रभाणे भशोत्वलावाठी फॉक ऑप भशायाष्ट्र, डडएचर प्रा. लर., दयू दळगन, ये डडओ लन, शॉटे र याभी ग्रॅण्ड, तयलडे
ॊ े गऩ
क्राकगव ् इन, शॉटे र यॉमल्टी, एवएभऩीटीई आणण लाशतक
ू व्मलमथाऩक एर. व्शी. लळद
ृ माॊचे दे खीर भोराचे
वशकामग राबरे आशे .

