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फाळणीची झळ बसले,ा कुटु ब
ं ीय2साठ4 ‘भारत’चे 8ेशल I;Iनंग
हे @ेशल ICIनंग मेहबूब या rू िडओम\े ठे वtात आले होते
लोकसFा ऑनलाइन | June 13, 2019 11:18 am

बॉIलवूडचा दबंग खान सलमानOा ‘भारत’ या IचQपटाचा जलवा बॉR ऑिफसवर अजूनही कायम आहे. WेXक;कडू न
IचQपटाला च;गला WIतसाद Iमळत आहे. ‘भारत’चे Yेझ भारतीय िYकेट संघावर देखील पाहायला Iमळाले आहे. सलमानने
[ाOा या IचQपटासाठ= काही @ेशल ICIनंग देखील ठे वली होती. या ICIनंगम\े सलमानने कलाकार िकं वा ब]ा लोक;ना
न बोलवता काही सव^साधारण कुटु ंबीय;ना देखील बोलावले अस7ाचे समोर आले आहे.
सलमानने [ाOा इ`ाaाम खा[ावbन या @ेशल ICIनंगबcल माIहती Iदली आहे. या ICIनंगसाठ= [ाने १९४७ सालOा
भारत-पािकiान फाळणीला सामोरे गेल7
े ा कुटु ंबीय;ना बोलवले होते. दरjान अIभनेQी कतIरना कैफ देखील तेथे उपIqत
होती. हे @ेशल ICIनंग मेहबूब या rू िडओम\े ठे वtात आले होते. [;चे काही फोटो सोशल मीिडयावर uायरल झाले आहेत.

हे फोटो शेअर करताना सलमानने ‘१९४७ सालOा भारत-पािकiान फाळणीला सामोरे गेल7
े ा कुटु ंबीय;साठ= भारत
IचQपटाची @ेशल ICIनंग. [;ना माझा सलाम’ असे कॅwन देtात आले होते.

View this post on Instagram

Special screening of #Bharat for the real families who experienced the
events of 1947 and the partition. Honoured to meet all of them! Salute to
the real #Bharat families
A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on Jun 12, 2019 at …

‘भारत’ हा IचQपट १९४७ सालOा xॅशबॅकम\े रं गIवtात आला आहे. या IचQपटाम\े भारताचे होणारे Iवभाजन, [ा
काळातील जनतेची पIरIqती आIण साzयाम\े भारतचे खुलणारे Wेम आIण [ाOा जीवनाशी सुb असलेला संघष^ रं गIवtात
आला आहे. याम\े रोमा|, कॉमेडी, ड} ामा, ॲ•न या सग€;चा भरणा आहे. ‘भारत’ हा IचQपट २०१४ साली WदIशƒत
झाले7ा “Ode To My Father” या दIXण कोIरयन IचQपटावर आधारलेला आहे.
या IचQपटाम\े Iदशा पटानी, नोरा फतेही, त„ू, सुनील aोuर य;Oाही भूIमका आहेत.१९४७ सालOा xॅशबॅकम\े
रं गIवtात आले7ा या IचQपटाम\े भारताचं होणारं Iवभाजन, [ा काळातील जनतेची पIरIqती आIण साzयाम\े भारतचं
खुलणारं Wेम आIण [ाOा जीवनाशी सुb असलेला संघष^ रं गIवtात आला आहे. याम\े रोमा|, कॉमेडी, ड} ामा, ॲ•न या

सग€;चा भरणा आहे. ‘भारत’ हा IचQपट २०१४ साली WदIशƒत झाले7ा “Ode To My Father” या दIXण कोIरयन
IचQपटावर आधारलेला आहे. याम\े Iदशा पटानी, नोरा फतेही, त„ू, सुनील aोuर य;Oाही भूIमका आहेत.
ता…ा बातj;साठ= लोकसFाचे मोबाईल अ◌ॅप डाऊनलोड करा.
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