येत्या १४ जानेवारी पासून रं गणार 'पपफ'




वाांस्कृतिक भांत्री वलनोद िालडे माांच्मा उऩस्स्ििीि शोणाय उद्घाटन वोशऱा

‘दद थिन मल्रो राईन’ मा भेस्सवकोच्मा थित्रऩटाने शोणाय भशोत्वलारा वयु लाि
ऋस्त्लक घटक, थगयीळ कावायलल्री ल जानू फरुआ माांिीशी शोणाय व्माख्माने

ऩुणे, १२ जानेलायी : मांदाच्मा १४ व्मा ऩुणे आांिययाष्ट्रीम थित्रऩट भशोत्वलारा मेत्मा १४ िायखेऩावून

वुरुलाि शोणाय अवून याज्मािे वाांस्कृतिक भांत्री वलनोद िालडे माांच्मा शस्िे भशोत्वलािे उद्घाटन शोणाय
अवल्मािी भादशिी भशोत्वलािे अध्मष ल वांिारक डॉ. जब्फाय ऩटे र माांनी ऩत्रकाद्लाये कऱवलरी आशे .

वेल्वो आय गार्ळिमा ददग्दर्ळिि ‘थिन मल्रो राईन’ मा भेस्सवकोच्मा थित्रऩटाने भशोत्वलारा वुयलाि शोणाय
अवून वलजम िें डूरकय स्भि
ृ ी व्माख्मानभारेभध्मे मालऴी ऋस्त्लक घटक, थगयीळ कावायलल्री ल जानू

फरुआ मा ददग्गजाांना ऐकण्मािी वांधीशी थित्रऩट िाशत्माांना र्भऱे र अवेशी त्माांनी मालेऱी नभूद केरे. शे
व्माख्मान वोभलाय, ददनाांक १८ जानेलायी योजी दऩ
ु ायी १.१५ लाजिा र्वटी प्राईड कोिरूड मेिे शोणाय
अवल्मािी वलाांनी नोंद घ्माली.

गरु
ु लाय ददनाांक, १४ जानेलायी योजी वामांकाऱी ४ लाजिा र्वटी प्राईड कोिरूड मेिे शोणा-मा उद्घाटनऩाय
कामिक्रभाि ज्मेष्ट्ठ अर्बनेिे आणण कली वौर्भत्र िॅ टजी ल प्रर्वद्ध ददग्दळिक श्माभ फेनेगर माांिा
'जीलनगौयल ऩयु स्काय', प्रर्वद्ध वांगीिकाय उत्िभ र्वांग माांना करेच्मा षेत्राि केरेल्मा अिर
ु नीम
काभथगयीफद्दर 'एव. डी. फभिन इांटयनॅळनर अॅलॉडि' शे ऩयु स्कायशी प्रदान कयण्माि मेणाय आशे ि.
मा लऴीच्मा ऩुणे

आांिययाष्ट्रीम थित्रऩट भशोत्वलावाठी प्रर्वद्ध ददग्दळिक आणण

र्वनेभॅटोग्रापय गोवलांद तनशरानी, वर्फिमािे थित्रऩट वभीषक नेनाड ड्मुककक, डेन्भाकििे ददग्दळिक नील्व

भल्रोज, बायिाच्मा अर्बनेत्री भरामा गोस्लाभी, अजेंटीनािे ददग्दळिक ऩाब्रो वीझय, इटरीिे ददग्दळिक
पॅर्िणझओ पेयायी, अभेरयकेिे ददग्दळिक डॅतनमर ये न ल इयाणच्मा ददग्दळिक ये झा डॉर्भिर्ळमन शे ज्मुयी
म्शणून काभ ऩाशिीर माफयोफयि बायिािीर वलवलध दे ळाांच्मा दि
ू ालावािे याजदि
ू , थित्रऩट षेत्रािीर

भान्मलय, ळशयािीर अनेक भान्मलय व्मसिी मालेऱी उऩस्स्िि अविीर, अळी भादशिीशी मालेऱी डॉ. जब्फाय
ऩटे र माांनी ददरी.
भशोत्वलािे शे १४ ले लऴि अवून

‘स्ऩोटि व ् अॅण्ड र्वनेभा र्िांग द लल्डि टुगेदय

’ अवा मालऴीच्मा ऩुणे

आांिययाष्ट्रीम थित्रऩट भशोत्वलािा वलऴम आशे . शा भशोत्वल मेत्मा १४ िे २१ जानेलायी दयम्मान यां गणाय

अवून ऩुणे ळशयािीर कोिरूड र्वटी प्राईड , वािाया यस्िा र्वटी प्राईड , आय डेसकन र्वटी प्राईड , भांगरा
भल्टीप्रेसव, कॅम्ऩ भधीर आमनॉसव, रॉ कॉरेज यस्त्मालयीर याष्ट्रीम थित्रऩट वांग्रशारम ल वऩांऩयी-थिांिलड
भधीर जम गणेळ आमनॉसव मा दठकाणी भशोत्वलािीर थित्रऩट दाखवलरे जाणाय आशे ि.
अधिक माहितीसा

