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व्ही.शांताराम चित्रपट महोत्सि
नागपरू , ता. ८ : ऑयें ज सवटी इंटयनॅळनर फपल्भ पेस्टीलर अंतगगत नागऩयू

भशानगयऩासरका, ऑयें ज सवटी कल्चयर पाऊंडेळन आणि ऩि
ु े फपल्भ पाऊंडेळनच्मा
वंमक्
ु त वलद्मभाने १० ल ११ ऑगस्ट योजी नागऩयु ातीर कवल कुरगुरु कासरदाव

ऑडडटोरयमभ, ऩयसवस्टं ट सवस्टीभ, आम.टी. ऩाकग मेथे चचत्रऩती व्शी. ळांतयाभ मांच्मा
चचत्रऩटांचा भशोत्वल ‘फाऩू का फामोस्कोऩ’ आमोजजत कयण्मात आरा आशे .
चचत्रऩटवष्ृ टीत वलोच्च भानरा जािाऱ्मा दादावाशे फ पाऱके ऩयु स्कायाने वलबवू ऴत

व्शी. ळांतायाभ मांनी भक
ू ऩटाच्मा काऱात कायफकदीव वरु
ु लात केरी. ऩहशरे प्रबात ल
नंतय याजकभर मा ननसभगतीवंस्थांच्मा भाध्मभातून त्मांनी अनेक उत्तभोत्तभ

चचत्रऩट प्रेषकांना हदरे. ऐनतशासवक ल ऩौयाणिक वलऴमांसळलाम वाभाजजक आळम

अवरेरे चचत्रऩट म्शिजे त्मा काऱात उचररेरे एक क्ांनतकायी ऩाऊर शोते. कंु कू,
ळेजायी, भािव
ू , डॉ. कोटनीव की अभय कशानी, दो आँखे फायश शाथ मावायखे

आळमघन चचत्रऩट त्मातीर वाभाजजक जािीलांभऱ
ु े केलऱ बायतातच नव्शे तय

जगबयात गाजरे. तंत्रसानाची उत्तभ वभज, नालीन्माची आव आणि वंगीताची जाि
माभऱ
ु े त्मांच्मा चचत्रऩटांना यसवकांनी नेशभीच बयबरून प्रनतवाद हदरा. अभयबऩ
ू ाऱी,

धभागत्भा, झनक झनक ऩामर फाजे, वऩंजया शे असबरुची वंऩन्न कयिाये त्मांचे
चचत्रऩट करातीत भानरे जातात.
मा वाऱ्मा काऱाची आठलि करून दे िाया ‘फाऩू का फामोस्कोऩ’ शा चचत्रऩट भशोत्वल

म्शिजे नागऩयू कयांवाठी भेजलानी ठयिाय आशे . ळननलायी १० ऑगस्ट योजी दऩ
ु ायी १
लाजता उद्घाटन शोईर. त्मानंतय दऩ
ु ायी १.४५ लाजता ळेजायी ल वामंकाऱी ५

लाजता कंु कू शे चचत्रऩट दाखवलण्मात मेईर. यवललायी ११ ऑगस्ट योजी वकाऱी १०

लाजता नलयं ग, दाऩयी १ लाजता दो आँखे फायश शाथ चचत्रऩट दाखवलण्मात मेईर. दो
आँखे फायश शाथ मा चचत्रऩटात फारकराकाय म्शिन
ू बसू भका कयिाये फपल्भगरु
ु
वभय नखाते मालेऱी प्रेषकांळी चचाग कयण्मावाठी उऩजस्थत याशतीर. असबजीत

यिहदले ल असबजीत दे ळऩांडे शे चचत्रऩट वभीषकवद्ध
ु ा प्रत्मेक चचत्रऩटानंतय यसवकांळी
वंलाद वाधतीर. भशोत्वलाचा वभायोऩ झनक झनक ऩामर फाजे मा चचत्रऩटाने

शोईर. गामत्री नगय मेथीर ऩयसवस्टं ट कंऩनीच्मा कासरदाव वबागश
ृ ात शोिाऱ्मा ल
नन:ळल्
ु क अविाऱ्मा भशोत्वलाचा राब यसवकांनी घ्माला, अवे आलाशन भनऩा
आमक्
ु त असबजीत फांगय, आमोजक डॉ. चंद्रळेखय भेश्राभ मांनी केरे आशे .

