पिफ अंतर्गत होणा-या 'वर्ल्ग कााँपिटिशन' पवभार्ातील पित्रििांिी यादी जाहीर
'वर्ल्ग कााँपिटिशन' पवभार्ात यंदाच्या वर्षी १४ पित्रििांिी वणी
िुण,े २० प्सेंबर २०१८ : ‘िुणे फफर्लम फाउं ्ेशन’ आपण महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त पवद्यमाने होणा-या िुणे
आंतरराष्ट्रीय पित्रिि महोत्सवामधील 'वर्ल्ग कााँपिटिशन' या स्िधागत्मक पवभार्ातील पित्रििांिी नावे जाहीर
झाली असर्लयािी मापहती महोत्सवािे संिालक ्ॉ. जब्बार ििेल यांनी आज कळपवली आहे.
येत्या १० ते १७ जानेवारी, २०१९ दरम्यान १७ व्या िुणे आंतरराष्ट्रीय पित्रिि महोत्सवाला सुरुवात होणार
असून ‘इन सिग ऑफ ट्रुथ- सेपलब्रेटिंर् १५० इयर बथग ऍपनव्हसगरी ऑफ महात्मा र्ांधी’ अशी यंदाच्या 'पिफ'िी
प्रमुख 'थीम' आहे.
यावर्षी महोत्सवासाठी ११४ देशांमधून १६३४ पित्रिि प्राप्त झाले असून. यातील पनव्क असे १५० हून अपधक
पित्रिि िाहण्यािी संधी िुणक
े रांना उिलब्ध होणार आहे. या अंतर्गत 'वर्ल्ग कााँपिटिशन' या स्िधागत्मक पवभार्ातील
पित्रििांिी नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये १४ पित्रििांिा समावेश आहे.
'वर्ल्ग कााँपिटिशन' पवभार्ातील पित्रििांिी नावे खालीलप्रमाणे१) 'स्लाय', फदग्दशगक- कमाल तबरीजी, देश- इराण

२) ‘द रे ् फालूस’, फदग्दशगक- ताशी पर्ईर्लिशन, देश- भूतान, नेिाळ आपण जमगनी
३) ‘अथग’, फदग्दशगक- पवसाके सा िंद्रसेकरम, देश- श्रीलंका

४) ‘अ ट्रान्सलेिर’, फदग्दशगक- रॉड्रीर्ो बॅरीऊसो, सेबॅपस्ियन बॅरीऊसो, देश- कॅ न्ा, क्युबा
५) ‘िू मि इन्फो क्लाऊड्ंर् ओव्हर माय हे्’, फदग्दशगक – व्हॅपसपलस फिस्िोफफलॅफकस, देश – ग्रीस
६) ‘माय ओन र्ु्’, फदग्दशगक – पििो मेझािेसा, देश – इिली
७) ‘द मॅन पवथ द मॅपजक बॉक्स, फदग्दशगक – बो्ो कॉक्स, देश- िोलं्- इिली
८) ‘्ोमेपस्िक’, फदग्दशगक – अॅ्म से्लेक, देश – झेक टरिपब्लक, स्लोवाक टरिपब्लक
९) ‘र्र्लसग ऑफ द सन’, फदग्दशगन – इवा हसन, देश- फ्रान्स
१०) ‘फ्रॉम व्हेअर वी हॅव फॉलन’, फदग्दशगक – वाँर् फे ईफे ई, देश – िीन
११) ‘्ॉनबॅस’, फदग्दशगक – सेरर्ेई लॉपनत्सा, देश – जमगनी, युिेन, फ्रान्स, नेदरलाँड्स आपण रोमापनया
१२) ‘अवर िाईम’, फदग्दशगन – कालोस रे र्ा्ास, देश- मेपक्सको, फ्रान्स, जमगनी, ्ेन्माकग आपण स्वी्न
१३) ‘िॉईझनस रोजेस’, फदर्दशगक – अहमद फौझी सालेह, देश – इपजप्त, फ्रान्स, कतार आपण युएई
१४) ‘इ मा योव’, फदग्दशगक – पलजो जोज िेपलसेरी, देश- भारत
अपधक मापहतीसाठी संिकग - िुणे फफर्लम फाऊं्ेशन - ०२० – २४२६५१६१
ित्रकारांना अपधक मापहतीसाठी संिकग - हंड्रे् िसेंि िपब्लक टरलेशन्स
स्नेहा कांबळे - ९५५२५८३४७३ / संिदा सोवनी- ९४०५०३५३७६

