
मुबंई यनेु�को '�च�पटांचे सजृनशील शहर' (��एट��ह �सट� फॉर �फ�म)
अतं�गत "�य�ुझक ि�ह�डओ �ोजे�ट - एम�ह�पी" या काय��माचे आयोजन

बहृ�मुबंई महानगरपा�लकेतफ�  आयोजीत काळा घोडा कला
महो�सवासोबत मुबंई यनेु�को '�च�पटांचे सजृनशील शहर' (��एट��ह �सट�
फॉर �फ�म) अतं�गत "�य�ुझक ि�ह�डओ �ोजे�ट" म�ये सहभागी हो�यासाठ�
ऑनलाईन न�दणी ���या
https://www.musicvideoproject.in/ या संकेत �थळावर स�ू झालेल� आहे.

बहृ�मुबंई महानगरपा�लकेने काला घोडा कला महो�सवाचे आयोजन
करणा�या काला घोडा असो�सएशन�या सहकाया�ने �यावसा�यक आ�ण
नवो�दत सगंीतकार आ�ण �च�पट �नमा��यांसाठ� एक अनोखी �पधा� जाह�र
केल�य. जे मुबंईत राहातात, मुबंईत �वास घेतात आ�ण मुबंईचा आ�मा जाणनू
घेतलाय अशा सगंीतकार आ�ण �च�पट �नमा��यांनी �य�ुझक ि�ह�डओ
�ोजे�टम�ये भाग घेऊन मुबंईचे �च�ण करावे �यायोगे मुबंईचे वेगळे दश�न
�े�कांना होऊ शकेल अशी ह� �पधा� आहे. “��ए�टि�हट�- पाथ टू इ�व�ॅलट�” या
सकं�पनेवर १० जलु ै२०२२ पवू� मळू संगीत �ॅक तयार कर�यासाठ�
सगंीतकारांना आम�ं�त कर�यात आले आहे.  �नवडलेले �य�ूझक �ॅक १५
�दवसात एक सगंीत ि�ह�डओ तयार कर�यासाठ� �च�पट �नमा��यांम�ये शअेर
केले जातील. संगीत ि�ह�डओ तयार क�न सादर  कर�याची अ�ंतम तार�ख २९
जलु ै२०२२ आहे.



भारतातील �च�पटाचे क� � असले�या मुबंईचा द �य�ुझक ि�ह�डओ
�ोजे�ट (MVP) हा अनोखा �ोजे�ट आहे. सगंीतकार आ�ण �च�पट
�नमा��यांमधील अ��वतीय सहयोग �क�प आहे असे �हटले तर वावगे ठरणार
नाह�. या �पध�ची सकं�पना आ�ण �नयोजन ४८एचपीएफ (48HFP) इं�डयाचे
आहे.
मुबंईतील त�णांना आ�ण सज�नशील �यावसा�यकांना, �व�या�या�ना सगंीत
आ�ण �च�पट �न�म�तीत सहभागी क�न घेऊन एम�ह�पी मुबंईची स�ंकृती
आ�ण संप�न वारशाचा �चार करणार आहे.

यनेू�को�या समाजातील असमानता कमी कर�या�या उ�देशाला आ�ण
��ए�ट�ह �सट�ज नेटवक� �या थीम "��ए�टि�हट� - पाथ टू इ�व�ॅलट�",
"कॅ�च�रगं द ि�प�रट ऑफ मुबंई " या संक�पना एम�ह�पी �पध�क�रता आहे.
यनेू�को ��ए�ट�ह �सट�ज नेटवक� ची स�ुवात २००४ म�ये झाल� असनू यात
स�या २४६ शहरांचा समावेश आहे

२०१९ म�ये यनेू�कोने मुबंईची यनेु�को '�च�पटांचे सजृनशील शहर'
(��एट��ह �सट� फॉर �फ�म) �हणनू �नवड केल�. यासाठ� बहृ�मुबंई
महानगरपा�लकेने यनेु�कोशी सहकाय� कर�याचे पाऊल उचलले आहे.
याअतंग�त �व�वध काय��म, उप�मां�वारे, मी�डया आ�ण �च�पट
समदुायातील त�ण, �व�याथ� आ�ण सज�नशील �यावसा�यकांशी जवळचा
सवंाद �नमा�ण क�न �यांनी तयार केले�या �च�पटां�वारे मुबंईकरांपय�त
पोहोच�याची आशा बहृ�मुबंई महानगरपा�लकेला आहे.

मुबंई�या सां�कृ�तक �े�ातील मह�वा�या स�ंथांपकै� एक असलेल�
स�ंथा �हणजे काला घोडा असो�सएशन. १९९९ पासनू दरवष� काला घोडा कला
असो�सएशनतफ�  द��ण मुबंईत काला घोडा कला महो�सवाचे आयोजन केले
जात.े या महो�सवाला �व�वध �े�ातील र�सकांचा �चडं ��तसाद �मळत



असतो. काला घोडा महो�सवाचे �े�क, �शसंकांची स�ंया को�यवधीं�या
आसपास आहे. काला घोडा महो�सवाची लोक��य अस�या�याने बहृ�मुबंई
महानगरपा�लकेने मुबंई मनपाने काला घोडा असो�सएशनसोबत या न�या
�पध�चे आयोजन केले आहे.

�य�ुझक ि�ह�डओ �ोजे�टची संक�पना आ�ण अमंलबजावणी '४८
अ�हस� �फ�म �ोजे�ट इं�डया' ची आहे. ४८ एचपीएफ इं�डया (48HFP India)
कड ेदेशभरातील ��तभासपं�न �च�पट �नमा��यांची न�दणी आहे. ह� स�ंथा
�च�पट-आधा�रत �पधा�, �ँडडे साम�ी आ�ण �च�पट-आधा�रत काय��मांम�ये
नवनवीन �योग कर�त असत ेआ�ण अशा �कार�या �पधा� घे�याचा स�ंथेला
�चंड अनभुव आहे.

आतंररा���य �े�कांना मुबंईची, मुबंई�या आवाजाची ओळख क�न
दे�यासाठ� यश�वी सगंीतकार, �य�ुझक बँड आ�ण कलाकारांकडून सगंीत
तयार क�न घेतले जाणार असनू यासाठ� 'वोबल ��ए�ट�ह आ�ण कंट�ट' हे
भागीदार आहेत.

�य�ूझक �ह��डयोतील �वजे�यांना मुबंईतील एका भ�य अशा काय��मात
परु�काराने स�मा�नत केले जाणार असनू तथेेच �यां�या �य�ूझक �ह��डयोचे
�सारणह� केले जाणार आहे. �वशषे �हणजे �नवडलेले ि�ह�डओ इतर अनेक
आतंररा���य काय��मांम�येह� �द�श�त केले जाणार आहेत.

�य�ुझक बँड आ�ण कलाकारांना �यां�या गीत, शलै�, रचना आ�ण
भावनां�वारे मुबंईची ��तमा   सादर करावयाची आहे, तर �च�पट �नमा��यांना
त े�याच प�धतीने पड�यावर सादर करायचे आहे. जाग�तक मंचावर �वतः�या
कलेचे �दश�न घडव�याची ह� अनोखी संधी एम�ह�पीने उपल�ध क�न �दलेल�
आहे.



�कक ऑफ ड े�दवशी �हणजेच २९ जलु ै२०२२ रोजी �नवडक �ॅक घो�षत
क�न न�दणीकृत �च�पट �नमा��यांना गा�या�या �ॅकचे वाटप केले जाईल. १५
ऑग�ट २०२२  पय�त ि�हडीओ शटू क�न सादर करावा लागणार आहे. यासाठ�
कोणतीह� एक अट �कंवा शलै� नसनू संगीतकार आ�ण �च�पट �नमा�त े�यां�या
��तभेला आ�ण संक�पनेला वाव देणार� शलै� यासाठ� �नवडू शकणार आहे.
मुंबईतील ग�गाटह� काह� जणांना संगीतासारखा भास ूशकतो. �याचाह� वापर
�ॅकसाठ� केला जाऊ शकतो आ�ण मुंबई हे कसे व�ैव�यपणू� शहर आहे हे दाखवले
जाऊ शकत.े

बहृ�मुबंई महानगरपा�लके म�धल �यवसाय �वकास �वभाग, काला घोडा
कला असो�सएशन आ�ण वोकल ��ए�ट�ह आ�ण कंट�ट एक��तपणे "�य�ुझक
ि�ह�डओ �ोजे�ट"  �पधा� �चडं �माणात यश�वी �हावी यासाठ� �य�नरत
आहे. मुबंईचे आजवर न झालेले �च�ण गाणे आ�ण �य�ूझक �ह��डयोतनू
सादर होतील अशी आ�हाला अपे�ा आहे.
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