
 
 

 

ऑनलाइन पिफला देशभरातून रसिक पे्रक्षकाांचा भरघोि प्रततिाद 

 

- िमाज माध्यमाांवर पिफ टे्रड ांगमध्ये 

 

पुणे, दि. २० मार्च, २०२१ : कोरोनाच्या िावटाखाली अिलेल्या आिल्या आजूबाजूच्या 
िररस्थितीत चचत्रिट रसिक मात्र घरबिल्या आांतरराष्ट्ट्रीय चचत्रिटाांचा आथवाद घेत आहेत. 

गुरुवार दद १८ माचच िािून िुरू झालेल्या ऑनलाइन िुणे आांतरराष्ट्ट्रीय चचत्रिट महोत्िव 

अिाचत पिफला राज्याबरोबरच देशभरातून रसिक पे्रक्षकाांचा भरघोि प्रततिाद समळत आहे. 

चचत्रिटाांचे पवषय, त्याांची तनव  आणण ऑनलाइन व्याििीठाच्या िुरक्षक्षततेची खात्री यामुळे 

चचत्रिटपे्रमी िुखावले अिून िमाज माध्यमाांवर देखील ऑनलाइन पिफ हे टे्रड ांगमध्ये आहे. 

  

 

१९ व्या ऑनलाइन िुणे आांतरराष्ट्ट्रीय चचत्रिट महोत्िवाला 'लैला इन हायफा' या चचत्रिटाने 

१८ माचच रोजी िुरुवात झाली. यापवषयी अचिक मादहती देताना महोत्िवाचे िांचालक  ॉ. 
जब्बार िटेल म्हणाले, "कोरोनाच्या वाढत्या िररस्थितीचा अांदाज आल्यानांतर चचत्रिटगहृात 

होणारा महोत्िव तात्िुरता थिचगत करीत १८ ते २५ माचच दरम्यान ऑनलाइन महोत्िव 

करण्याचा आम्ही तनणचय घेतला. अिेक्षेप्रमाणे ऑनलाइन महोत्िवाला चचत्रिट रसिकाांनी 
भरघोि प्रततिाद ददला, याचा आम्हाला आनांद आहे. केवळ राज्यामिूनच नव्हे तर 
देशभरातून रसिकाांनी यािाठी नोंदणी केली अिून ते त्याांच्या िोयीने िुरक्षक्षतिणे घरामध्ये 

बिून महोत्िवाचा आथवाद घेत आहेत. उत्तरप्रदेश, तासमळना ू, ददल्ली, िांजाब, आिाम 

अशा अनेक राज्याांमिून पे्रक्षक महोत्िवात िहभागी झाले अिून जागततक चचत्रिट 

पवभागात तनव लेल्या चचत्रिट, मादहतीिट याांचे कौतुक देखील करीत आहेत." 

 

या वषीच्या ऑनलाईन महोत्िवािाठी न्यूझीलां  येिील सशफ्ट ७२ या व्याििीठाचा वािर 

करण्यात आला अिून यामुळे िायरिी, रेकॉड िंग करता येणे शक्य निल्याने िुरक्षक्षततेची 
भावना अिल्याचे अनेक पे्रक्षकाांनी कळपवले आहे. एकीक े चचत्रिटाांचा आथवाद घेत 



अिताना दिुरीक े पे्रक्षक िमाज माध्यमाांवर देखील महोत्िवाबद्दल भरभरून बोलत आहेत. 

अनेक िमीक्षक आिािल्या ब्लॉग्ज वरून महोत्िवाचे कौतुक करीत आहेत तर पे्रक्षक देखील 

फेिबुक, इन्थटाग्राम, ट्पवटर आदीांवर फोटो शेअर करीत पिफ ट्रें  देखील करीत आहेत. 

सशफ्ट ७२ िोबतच महोत्िवात तनव लेल्या गेलेल्या चचत्रिटाांच्या दतूावािाांनी देखील 

आिािल्या िातळीवर महोत्िवाि प्रसिद्धी ददली अिून आयोजनाबाबत िमािान व्यक्त केले 

आहे. प्रामुख्याने आताियिंत भारतात प्रदसशचत न झालेले चचत्रिट घरबिल्या िाहता येत 

अिल्याने पे्रक्षक आनांदी आहेत, अिेही  ॉ. िटेल याांनी िाांचगतले. 
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