द. 30.11.2015

कृपया स द क रता
16 या पाल महोसवाचे ँड ए बॅसडर #व$नील जोशी
मुंबई : मुंबईतील सवात मोठा व लोकय ठरलेला पाल महो"सव यंदा 16 $या वषात पदापण
कर'त असन
ू सु+स,द अ+भनेता .व/नील जोशी महो"सवाचा 3ँड ए7बॅ+सडर असणार आहे .
.वीट +स;सट'न (Sweet Sixteen) म,ये पाऊल ठे वणा=या महो"सवाचा गोडवा .व/नील?या
ये@याने वाढणार असBयाचे महो"सवाचे मख
ु आयोजक ऍड. पराग अळवणी यांनी सांFगतले.
दरवषG मंब
ु ई?या कानाकोप=यातन
ू हजारो कलावंत व खेळाडू महो"सवात भाग घेत असतात,
तर यावषG संपण
ू  महाराJKातन
ू तसेच दे शा?या अLय भागातन
ू ह' .पधक यावेत या NJट'ने
+स,द' मोह'म करणार असBयाचेह' "यांनी सांFगतले.
16 वा पाल महो"सव 20 OडसPबर ते 30 OडसPबर, 2015 या कालावधीम,ये संपLन होणार
आहे. कला, इनडोअर गेम, मैदानी खेळ व सां.कृTतक अशा चार वभागांम,ये 40 कार?या
.पधा घे@यात येणार आहे त. याम,ये कला वभागात FचVकला, मेहंद', ह.ताWर, रांगोळी
.पधा होतील. सां.कृTतक वभागात गायन, अंताWर', न"ृ य, समह
ु न"ृ य, व;त"ृ व, एकपाVी
योग, .वरचीत का$यवाचन, पथनाटय व लघु Fचत ्रपट .पधा होतील. इनडोअर गे7सम,ये
बिु ,दबळ, राइफल शुट'ंग, बॅड+मंटन, टे बल टे Tनस, कॅरम तर मैदानी खेळात गोळा फेक, 50
मीटर धावणे, शर'र सौJठव, .लो सायकल'ंग, फुटबॉल, $हॉल'बॉल, ^_केट, खो - खो,
मBलखांब, र.सी खेच, कबaडी अशा .पधा होतील. याच सोबत योगा, टे ल' मॅचस
े , भारत को
जानो, मॅरेथॉन, महलांसाठb होम +मनी.टर तर cयेJठ नागर'कांसाठb वन +मTनट गे7स अशा
वै+शJdयपण
ू  .पधा घे@यात येणार आहे त.
नाटय - +सने WेVातील अनेक कलावंत, राJK'य खेळाडू तसेच ववध WेVातील माLयवर
महो"सवांम,ये हजेर' लावणार आहे त. .व/नील जोशी यां?यासोबत "यां?या आगामी नवन
FचVपट ''fPaस'' मधील सव कलावंतह' येणार असBयाची माहती ऍड. पराग अळवणी यांनी
दल'. मंब
ु ईचे नं. 1 मराठb व"ृ तपV

महाराJK टाइ7स पाल महो"सवचे मा,यम ायोजक

असणार आहे त, तर झी 24 तास व"ृ तवाहनी टे +लि$हजन पाट नर आहे . अFधक माहतीसाठb
www.parlemahotsav.com संकेत.थळावर ^कं वा पाल महो"सव, 2, अंबर पॅलेस, Fच"तरं जन
रोड, वलेपाल पव
ू  मुंबई 400057 फोन : 26177125 / 26136513 येथे संपक साधावा, असे
आवाहन पाल महो"सव आयोजन स+मतीकडून कर@यात आले आहे.

.....................................................................................................
सदर पVक jी. चरणजीत+संग संध,ू सहआयोजक, पाल महो"सव, यांनी +स,द केले आहे.

