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शाांघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन फिल्म िेस्टीव्हल २७ त े३१ जानेवारी २०२३ दरम्यान म ांबई येथे नेहरु 
सेंटर ॲडीटोरीयम, वरळी, येथे सांपन्न झाली. या फिल्म िेस्स्टवलमध्ये सोहळ्यास महाराष्ट्र चित्रपट, 

रांर्भमूी, आणि साांस्कृततक ववकास  महामांडलािा स्टॉल उभारण्यात आला व  महामांडळािे व्यवस्थापकीय 
सांिालक डॉ. अववनाश ढाकिे याांनी उपस्स्थती दशगवली  व  याांच्या सांकल्पनेतनू महामांडळामािग त राबववण्यात 
येिाऱ्या ववववध उपक्रमाांिी माहहती देिाऱ्या स्टॉलिी डडझाईन साकारण्यात आली आहे.   

श क्रवारी कें द्रीय मांत्री श्री. अन रार् ठाकूर याांच्या हस्त ेया िेस्स्टव्हिे उद्घाटन झाल.े त्यावेळी त्याांनी 
महामांडळच्या स्टॉलला आवजूगन भेट हदली. यावेळी व्यवस्थापक कलार्ारे श्री.ववजय भालेराव उपस्स्थत 
होत.े दरम्यान िेस्स्टव्हलला येिाऱ्या देशववदेशातील चित्रपट तनमागत,े हदग्दशगक, कलाकार आणि चित्रपट प्रेमी 
स्टॉलला भटे देत असनू महामांडलच्या कायागिी माहहती जाऊन घेत आहेत. 

र्ेली पाि हदवस स रू असलले्या या महोत्सवात महामांडळािा आकर्गक स्टॉल उभारण्यात आला होता. 
महामांडळाच्या ववववध उपक्रमाांिी माहहती देिारी डडझाईन स्टॉलच्या आतील भार्ात तयार करण्यात आली 
होती. तर बाहेरील बाजूस सले्िी पॉइांट तयार करण्यात आला होता. महामांडळाच्या स्टॉलला कें द्रीय मांत्री 
श्री. अन रार् ठाकूर याांच्या महामांडळिे व्यवस्थापकीय सांिालक श्री. अववनाश ढाकिे, सह व्यवस्थापकीय 
सांिालक श्री. क मार खैरे याांच्या ववववध मान्यवराांनी भटे हदली.  

स्टॉलच्या सजावटीिे सवगि मान्यवराांनी कौत क केल.े ववशरे् म्हिजे महामांडळाने उभा केलेला सेल्िी कॉनगर 
हा सांपिूग महोत्सवात सवाांि ेलक्ष वेधून घेिारा ठरला. यातनममत्तान ेचित्रनर्रीतील चित्रीकरि स्थळाांिी 
आणि उपक्रमािी व्यापक प्रमसध्दी करण्यात आली. महामांडळािी चित्रनर्री बॉलीवडू पाकग , महाराष्ट्र फिल्म 
सेल, चित्रपट अन दान योजना याांववर्यीिी माहहती यावळेी चित्रिलकाच्या माध्यमातनू देण्यात आली. 
ववववध देशी-ववदेशी प्रेक्षक, कलाकार व मान्यवराांनी महामांडळाच्या स्टॉल भटे महामांडळाच्या उपक्रमाांिी 
माहहती जािून घेतली. केरळमधल्या ववद्यार्थयाांपासनू वयोवदृ्ध प्रके्षकाांपयांत, आबालवदृ्धाांनी महामांडळाच्या 
स्टॉलला  भटे हदली. महामांडळ आणि महाराष्ट्र सरकार चित्रपटसषृ्ट्टीच्या ववकासासाठी करत असलेल्या 
प्रयत्नाांना यावेळी सवाांनीि वाखािले. 

......,.... 

जनसांपकग  ववभार् 
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