
आळा बोवरे माांना ळकु्रलायी भुख्मभांत्रमाांच्मा शस्ते प्रदान शोणाय भशायाष्ट्र बूऴण ऩयुस्काय 
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वलवलध नाट्मगशृात यसवकाांवाठी वलनाभूल्म प्रलेसळका उऩरब्ध 

 

भुांफई. दद.२३ भाचच.:  आऩल्मा वुभधूय स्लयाांनी वांगीत षेत्रात "'चतुयस्र" शा ळब्दशी थीटा ऩडाला अळी चौपेय 
काभगगयी फजालत, गेरी वात दळके यसवकाांच्मा भनालय अगधयाज्म गाजवलणाऱ्मा ऩद्भवलबूऴण श्रीभती 
आळाताई बोवरे माांना ळकु्रलायी २४ भाचच 2023 योजी वामांकाऱी 6 लाजता  बव्मददव्म वोशळ्मात 
याज्माचा वलोच्च भशायाष्ट्र बूऴण ऩुयस्काय प्रदान कयण्मात मेणाय आशे.   

 

कोणत्माशी षेत्रात ननयऩेष लतृ्तीने वेला कयणाऱ्मा व्मक्तीरा वलोच्च अश्मा भशायाष्ट्र बूऴण ऩुयस्कायाने 
याज्म ळावनाच्मा लतीने गौयवलण्मात मेते. वन 2021 मा लऴीच्मा ऩुयस्काय श्रीभती आळा बोवरे माांना 
जाशीय झारा. तो ऩुयस्काय  याज्माचे भुख्मभांत्री श्री एकनाथ सळांदे माांच्मा  ळबुशस्ते प्रदान केरा जाईर. 
मालेऱी उऩभुख्मभांत्री श्री देलेंद्र पडणलीव, वलधान वबा अध्मष अँड.श्री याशूर नालकेय,  वाांस्कृनतक कामच 
भांत्री, श्री वुधीय भुनगांटीलाय, भुांफई जजल्शमाचे ऩारकभांत्री श्री दीऩक केवयकय आदद भान्मलय उऩजस्थत 
याशणाय आशेत. 

वलवलध छटा अवरेरी अनेक प्रकायची गाणी अजयाभय कयणाऱ्मा श्रीभती आळा बोवरे माांचा जन्भ 1933 
वारी झारा. 

वांगीत आणण नाटकाचा लायवा अवरेल्मा आळा बोवरे माांनी रशानऩणाऩावूनच गाण्माची आलड शोती. 
आळा बोवरे माांची कायकीदच वुरू झारी 1943 वारी. त्मानांतय 1948 भध्मे त्माांनी फॉरीलूडभध्मे ऩदाऩचण 
केरां. त्माांनी  फॉरीलूडभध्मे वात दळकां  अगधयाज्म गाजलरांम. फॉरीलूडध्मे तब्फर 1000 ऩेषा जास्त 
गचत्रऩटाांभध्मे त्माांनी प्रे-फॅक सवांगय म्शणून आलाज ददरा आशे. फॉरीलूडभध्मे आळाताईंना 'भेरडी क्लीन' 

म्शणून ओऱखरां जातां.आळा ताईंनी आत्ताऩमतं 11,000 ऩेषा जास्त गाणी गामरी आशेत. आळा बोवरे, 

1943 ऩावून मा षेत्रात आशेत. ज्मात त्माांनी 20 ऩेषा जास्त बाऴाांभध्मे गाणी म्शटरी आशेत. 



वलवलध बाऴाांभध्मे शजायो गाणी गामल्माभुऱे 2011 वारी आळा बोवरे माांचां गगननज फुक ऑप लल्डच 
येकॉडचभध्मे नोंदलण्मात आरां. आळा बोवरे माांनी दशांदी, भयाठी, फांगारी, तेरगू, तासभऱ, इांग्रजी अळा बाऴेत 
गाणी गामरी आशेत. बोवरे माांना 18 लेऱा फपल्भपेअयवाठी नाभाांकन सभऱारां शोतां. 

आळाताईंच्मा मा वोनेयी कायकीदीचा वन्भान भशायाष्ट्र बूऴण ऩुयस्काय थाटात वांऩन्न शोणाय आशे.  

मा कामचक्रभ प्रवांगी "आलाज चाांदण्माचे" मा वाांस्कृनतक कामचक्रभाचे आमोजन शोणाय अवून वदेुळ बोवरे, 

वाधना वयगभ, ऋऴीकेळ काभेयकय, आमाच आांफेकय, फेरा ळेंड,े भधुया दाताय शे कराकाय आळा बावरे माांच्मा 
वदाफशाय गीताांचा  वभुभधयु कामचक्रभ वादय कयणाय आशेत.  असबनेते  वुसभत याघलन शे मा कामचक्रभाचे 
ननलेदन कयणाय आशेत. शा कामचक्रभ वलच यसवक पे्रषकाांवाठी वलनाभलू्म  अवून  सळलाजी नाटमभांददय,दादय, 

दाभोदय शॉर,ऩयऱ, प्रफोधनकाय ठाकये नाटमगशृ,फोयीलरी, ददनानाथ नाटमगशृ,वलरेऩारे, कासळनाथ घाणेकय 
नाटमगशृ,ठाणे, लावुदेल फऱलांत पडके  नाटमगशृ,ऩनलेर, आचामच अत्र ेनाटमगशृ, कल्माण, गडकयी 
यांगामतन,ठाणे, वलष्ट्णूदाव बाले नाटमगशृ,लाळी मा  नाटमगशृालय कामचक्रभाचा वन्भाननका प्रथभ मेणाऱ्माव 
प्रथभ प्रलेळ मा तत्लालय उऩरब्ध शोतीर.  मा ऩुयस्काय वभायांबाव तवेच वाांस्कृनतक कामचक्रभाचा आनांद 
घेण्मावाठी वलांना वस्नेश उऩजस्थत याशण्माचे आलाशन वाांस्कृनतक कामच वांचारनारमाच्मा लतीने कयण्मात 
आरे आशे. 


