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ऑरेंज लसटी आंतरराष्ट्रीय लित्रपट महोत्सि 

७ फेब्रिुारीपासून 

लिलिध आंतरराष्ट्रीय लित्रपटािंी मजेिानी : मनपा, ऑरेंज 

लसटी कल्िरि फाउंडेशन, रातमु नागपरू लिद्यापीठािे 

आयोजन 

  

नागपरू, ता. ४ : नागपूर महानगरपालिका, ऑरेंज लसटी कल्िरि फाउंडशेन ि राष्ट्रसंत 

तुकडोजी महाराज नागपूर लिद्यापीठाच्या ितीने लतस-या ऑरेंज लसटी आंतरराष्ट्रीय लित्रपट 

महोत्सिािे आयोजन करण्यात आिे आह.े या लित्रपट महोत्सिात नागपूरकरांना लिलिध 

आंतरराष्ट्रीय लित्रपटांिी मेजिानी लमळणार आह,े अशी मालहती ऑरेंज लसटी आंतरराष्ट्रीय 

लित्रपट महोत्सिािे आयोजन सलिि डॉ. िंद्रशखेर मेश्राम यांनी ददिी. 

पत्रकार पररषदमेध्ये क्रीडा सलमती सभापती नागेश सहारे, अलतररक्त आयुक्त अझीझ 

शेख, उपायुक्त राजेश मोलहते, सहायक आयकु्त लिजय हुमने, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 

लिद्यापीठािे उपकुिसलिि अलनि लहरेखन, डॉ. उदय गुपे्त, लिकास मानेकर, अजय 

गंपािार, जनसंपकक  अलधकारी अशोक कोल्हटकर आदी उपलथथत होते. 

७ ते १० फेब्रुिारी दरम्यान आयोलजत ऑरेंज लसटी आंतरराष्ट्रीय लित्रपट महोत्सिािे गुरुिारी 

(ता.७) गायत्री नगर आयटी पाकक  यथेीि पर्ससथटंट लसथटीम लिमीटेड यथेीि कलिकुिगुरू 

कािीदास सभागृहामध्ये राज्यािे ऊजाकमंत्री तथा नागपूर लजल्यािे पािकमंत्री िंद्रशेखर 

बािनकुळे यांच्या हथते सायंकाळी ५ िाजता उद्घाटन होईि. कायकक्रमािा प्रमुख अलतथी म्हणून 

मनपा आयुक्त अलभजीत बांगर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर लिद्यापीठािे कुिगुरू डॉ. 

लसद्धाथकलिनायक काण,े सुप्रलसद्ध ददग्दशकक डॉ. जब्बार पटेि, आंतरराष्ट्रीय लित्रपट महोत्सिािे 



आयोजन सलिि डॉ. िंद्रशेखर मेश्राम उपलथथत राहतीि. उद्घाटनप्रसंगी ‘माय ओन गुड’ हा 

लित्रपट दाखलिण्यात येणार असल्यािेही महोत्सिािे आयोजन सलिि डॉ. िंद्रशेखर मशे्राम 

यांनी सांगलतिे. 

आंतरराष्ट्रीय लित्रपट महोत्सिामध्ये यंदा भारतीय लित्रपटामध्य ेउत्कृष्ट योगदानाबद्दि प्रलसद्ध 

लित्रपट लनमाकते जाहनु बरुआ यांना ‘ऑरेंज लसटी इंटरनॅशनि दफल्म फेलथटव्हि‘ पुरथकाराने 

गौरलिण्यात येणार आह.े तर प्रलसद्ध ददग्दशकक राजदत्त यांना ‘ऑरेंज लसटी कल्िरि 

फाउंडशेन’ पुरथकाराने सन्मालनत करण्यात येणार आह.े शहरातीि पर्ससथटंट लसथटीम लिमीटेड 

येथीि कलिकुिगुरू कािीदास सभागृह ि आयनॉक्स जयिंत तुिी मॉि यथेे िार ददिस 

सकाळी ९ िाजतापासून सायंकाळी ६ िाजतापयंत ३३ लित्रपट दाखलिण्यात येणार आहते. 

सिकसामान्य नागररकांना या लित्रपटांिा िाभ घतेा यािे यासाठी िार ददिसांसाठी ५० रुपये 

नाममात्र शुल्क आकारण्यात येणार आह.े झाशी राणी िौकातीि लिदभक सालहत्य सघंामध्य े

प्रिेलशका उपिब्ध करण्यात आि ेआहते. लिशेष म्हणजे, लिद्याथी, ज्येष्ठ नागररक ि ददव्ांगांना 

लन:शुल्क लित्रपट पाहता येणार आह.े दशेातीि लिलिध प्रलसद्ध लित्रपटांिे ददग्दशकक यािेळी 

प्रामुख्याने उपलथथत राहणार असल्यािेही आंतरराष्ट्रीय लित्रपट महोत्सिािे आयोजन सलिि 

डॉ. िंद्रशेखर मशे्राम यांनी सांलगतिे. 
 


