पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव तात्पुरता स्थचित
- ऑनलाईन पद्धतीने १८ ते २५ मार्च दरम्यान होणार पपफ

पुणे, दि. १० मािच, २०२१ : कोरोना रुगणाांर्ी शहरातील वाढती सांख्या लक्षात
घेत पुणे फफल्म फाउां डेशनने ११ ते १८ मार्च दरम्यान होणारा १९ वा पुणे
आांतरराष्ट्रीय चर्त्रपट महोत्सव पुढे ढकलण्यार्ा ननणचय घेतला आहे .

चर्त्रपटगह
ृ ात होणाऱ्या महोत्सवाच्या नवीन तारख्या येत्या काही ददवसात

जाहीर करण्यात येतील. ऑनलाईन पद्धतीने होणारा चर्त्रपट महोत्सव येत्या १८
ते २५ मार्च दरम्यान होईल, अशी मादहती फाउां डेशनर्े अध्यक्ष आणण
महोत्सवार्े सांर्ालक डॉ. जब्बार पटे ल याांनी कळपवली आहे .

यापवषयी बोलताना डॉ. जब्बार पटे ल म्हणाले , "शहरात सध्या कोरोना

रुगणसांख्येमध्ये वाढ होत आहे . या पार्शवचभूमीवर चर्त्रपटगह
ृ ात येण्यापवषयी

प्रेक्षकाांमध्ये सांभ्रमार्े वातावरण आहे . अनेकाांनी आपली चर्त्रपटगह
ृ ात होणाऱ्या
महोत्सावासाठी केलेली नोंदणी ही ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या महोत्सावासाठी
बदलून ममळूशकते का? अशी पवर्ारणा आमच्याकडे केली. आयोजक म्हणून
जास्तीत जास्त चर्त्रपट रमसकाांपयंत महोत्सव पोहोर्ावा अशी आमर्ी

प्रामाणणक इच्छा असते, मात्र सध्याच्या पररस्स्ितीत हे र् उदिष्ट्ट साध्य होईल
फक नाही

यापवषयी शांका असल्याने महोत्सव काही ददवसाांसाठी पुढे

ढकलण्यार्ा ननणचय आम्ही घेत आहोत."

मात्र, असे असले तरी 'शो मस्ट गो ऑन' या उक्तीप्रमाणे येत्या १८ ते २५ मार्च
दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने महोत्सव होणार आहे . पुढील काही ददवसाांमध्ये
ज्या प्रेक्षकाांना ऑनलाईन पद्धतीने महोत्सवात सहभागी व्हायर्े आहे , त्याांना
दे खील त्यासाठीर्ी आवर्शयक ती नोंदणी 'पपफ'च्या सांकेतस्िळावरून करता

येईल. तसेर् याआधी चर्त्रपटगह
ृ ात होणा-या महोत्सवासाठी नोंदणी केलेल्या

प्रेक्षकाांना ऑनलाईन पद्धतीने होणा-या महोत्सवात सहभागी व्हायर्े असेल तर
तो बदल दे खील करून घेणे शक्य होईल. ज्याांनी या आधीर् ऑनलाईन

पद्धतीच्या महोत्सवासाठी नोंदणी केली आहे त्याांना कोणतीही नवीन प्रफिया

करण्यार्ी गरज नाही. दद. १८ ते २५ मार्च दरम्यान केवळ जागनतक चर्त्रपट
पवभागातील ननवडक २६ चर्त्रपट ऑनलाईन भरपवण्यात येणा-या महोत्सवात
दाखपवण्यात येणार असल्यार्ी नोंद रमसकाांनी घ्यावी, असेही डॉ. पटे ल याांनी
साांचगतले.

महोत्सवार्ी ऑनलाईन नोंदणी ही www.piffindia.com या सांकेतस्िळावर
करता येणे शक्य आहे
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